
বিজ্ঞানের মূল সুদূর অতাঁতে প্রসারিত। 
পৃথিবীতে মানুষের আঁবর্ভাবের পর হইতেই 
এই বিজ্ঞানচর্চা সুরু হইয়াছে। ধাপে ধাপে 
তাহার আভজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া 
আধুনিক বিন্্রানে সার্থক পাঁরণাত লাভ 

কারয়াছে। আদম যুগে খাদ্যান্বেষণে বনে- 
জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় উীদ্ভদ্ ও 
প্রাণজগতের সাঁহত প্রথম পাঁরচয়ের সূত্র 

প্রাণাবিদ্যা, 'চাকৎসা ও শল্যাবদ্যার উদ্ভব 

হইয়াছে। মাথার উপরে চন্দ্র-সূর্যউদ্ভাসত 

ও নক্ষত্খাঁচত মহাকাশ আর পদতলে কান 

নীরস ক্ষমাহীন পাঁথবীর সাঁহত প্রথম 
পরিচয়ের পর্ব হইতেই জ্যোতিষ, পদার্থাবদ্যা, 
রসায়ন, ভূবিদ্যা প্রীতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
সূত্পাত। এই কারণে বিজ্ঞানের ইতিহাস 
বস্তুতপক্ষে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের 
সঙ্গে অভিম্ন। ক্রমাবকাশের নিয়মে পশুর 
পর্যায় হইতে মানুষে উন্নীত হইবার সঙ্গে 

সঙ্গে তাহার যে বিরাট মানসিক পাঁরবর্তন 

ঘটয়াছল, সেই পারবর্তনবলে প্রকৃতির সাহত 
মানুষের এক সম্পূর্ণ নৃতন সম্বন্ধ স্থাপিত 

হয়। নূতনভাবে নৃতন দৃম্টিভঙ্গী লইয়া সে 
প্রকৃতিকে বাঁঝবার চেস্টা করে। এই চেষ্টা 

হইতে যেমন ক্রমে সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছল 
সেইর্প বিজ্ঞানের জল্মও এই প্রচেম্টার মধ্যে। 

প্দ্র অতাঁতে সভ্যতা উন্মেষের বহু পর্বে 

আদম মানবের কর্মততপরতার মধ্যে বিজ্ঞান 

অঙওকুরত হইয়া কিরুপে ধারে ধারে নানা ঘাত- 
প্রাতঘাত ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অবশেষে 

ষোড়শ শতাব্দীর অনুরূপ সময়ে আধুনিক 
বিজ্ঞানের রূপ পারগ্রহ কারল, সেই বিচিত্র ও 
বিরাট কাহিনীর সংক্ষপ্ত আলোচনা এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য। 

মূল্য সাড়ে দশ টাকা 
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গ্রীসমরেন্ীনাথ সেন 

প্রথম খণ্ড 

প্রাগোতহাঁসক কাল £ মিশব £ ব]াবলন £ বোদক ভারতবর্ষ ঃ 

চশন ৪ গ্রশস £ আলেকজান্দ্রিয়া ঃ রোম 

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর 'দ কালৃাটিভেশন অব সায়েন্স 
যাদবপুর : কাঁলকাতা-৩২ 



প্রকাশক ঃ 

শ্রীসমরেন্দ্নাথ সেন, এম. এসসি, রেজিন্ট্রার, 
ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টটিভেশন অব সায়েন্স, 
যাদবপুর, কলিকাতা--৩২ 

এই গ্রল্ধের যে কোনও অংশের যে কোনও প্রকার পুনরুদ্ধৃতি বা ব্যবহার প্রকাশকের অনুমাত-সাপেক্ষ । 

মঙ্লা £ সাড দশ টাকা 

প্রথম সংস্করণ, জৈোহ্ঠ, ১৩৬২ (ইং মে.১১৫৫) 

দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৬৯, শ্রাবণ, ১৮৮৪ শকাৰ্ 
(ইং জুলাই, ১৯৬২) 

পারবেশক £ 

এম. সি সরকার আ্যান্ড সম্স 'লঃ 
১৪ বাঁঞ্কম চাুজ্যে স্শট 

যা--১২ 

মন্ত্রক ঃ 

্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় 
শ্বীশ্ঠৌরালা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড 
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ভূমিকা 

সভ্য পৃথিবীর সবর মানুষের জীবনে ও সমাজে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় তা ও সুদূরপ্রসারী 
প্রভাব সম্বন্ধে আজ আর কোন সংশয় নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের জীবনযাতাব আমূল 
পাঁরবর্তন ঘটেছে, সভ্যতার স্বরূপ গিষেছে বদলে; দুতগামশী যানবাহন ও বমানপোতেব 
কল্যাণে দূরত্ব ঘুচে গিয়ে পৃথিবী যেন হঠাৎ সংকুচিত হয়েছে এবং তাৰ ফলে জাতিতে 
জাতিতে স্থাঁপত হযেছে নৃতন সম্পর্ক, উদ্ভব হয়েছে আভনব আন্তজগাতক সম্বন্ধ ও 
সমস্যার। প্রায় পাঁচ হাজাব বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বহু বাম্ট্রীবপ্লব, বাজ্য ও পাম্রাজোব 
উত্থান-পতন, ধর্ম ও দর্শনের 'নাবড় প্রভাব মানুষেব জীবনে ও সমাজে এবং তার চাইতেও 
বড মানস জীবনাদর্শে, যে পাঁরবর্তন ঘটাতে পাবোন মার তিন চাব শ' বছরেব মধ্যে বিজ্ঞান 
তা সম্ভবপর কবেছে। আমবা অনেকে নিজেদেব জ্রীবতকালেব মধোই এই পাঁববর্তনেৰ 
তীব্রতা ও দ্রুততা উপলাব্ধ করোছ। 

শুধু বাইরেব পাঁববর্তন-সাধনের মধ্যেই যাঁদ বিজ্ঞানের প্রভাব নিবদ্ধ থাকত, তবে এর 
এতটা গুব্ত্ব হোত কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞান, বিশেষ করে বৈজ্ঞানক পদ্ধাত ও আদর্শ, 
বর্তমান মানূষের চিন্তাধারা ও মননশশলতাকে এক সম্পূর্ণ নূতন পথে পাঁরচালত করেছে। 
বিজ্ঞানীব লক্ষ্য নূতন তথ্য ও সতোোর সন্ধান। কিন্তু এ সতা-সন্ধান অধ্যাত্মবাদীব ধর্মকামীব 
অথরা দার্শীনকেব চরম সত্য-সন্ধান থেকে পৃথক শুদ্ধবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাবলে ব্যান্তবিশেষ 
মাঝে মাঝে যেসব চবম সত্য উপলব্ধি করে থাকেন বলে প্রকাশ, তার সঙ্চে বৈজ্ঞানিক সতোব 
ধবশেষ সংশ্রব নেই। বৈজ্ঞানিক সত্য দেশ-কাল-পার-নিরপেক্ষ। যে কোন সময যে কোন 
স্থানে যে কোন বাক্তিব পক্ষে উপযান্ত পদ্ধাত অনুসরণের দ্বাবা এই সত্য যাচাই করা যায। 
এই পদ্ধাতটাই বড় কথা; এর মূলমন্্র পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। এই পদ্ধাতবলে যেসব তথ্য, 
পদার্থ ও শন্তিব যেসব বিচিত্র গুণ, ধর্ম ও ব্যবহাব আঁবচ্কৃত হয় সেগুলই মুখ্য ও 
শাশবত। মতবাদ ও তত্ব এখানে গোঁণ ও আনত্য। বিজ্ঞানে মত বদলালে কিছু এসে যায 
না। 'কম্তু মত পাঁববর্তন ঘটলে ধর্মতত্ত, অধ্যাত্মীবদ্যা ও দর্শনের আঁতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। 

শবজ্ঞানের এই পদ্ধাত ও দাঁষ্টভঙ্গশ মননশীলতার 'বাভন্ন ক্ষেত্রে কমশঃ ব্যাপকভাবে 
প্রসার লাভ কবেছে। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীত, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাঁদ তার প্রকৃষ্ট 
দম্টান্ত। রাজনশীততেও এই পদ্ধাত প্রযোগের সপক্ষে একটা ক্রমবর্ধমান সবল মতেব 
আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বানিধারত মত, মনগড়া কতকগুলো ধারণা, অধ্ধাবম্বাস ও 
সংস্কারের ভিত্তিতে অগ্রসর হবার বদলে পরীক্ষিত ও নির্ভুল তথ্যের 'ভীত্ততে সমগ্র বিষযটি 
যাচাই করবার একটা নূতন প্রেরণা এ যুগের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনশীত, সমাজবিজ্ঞান 
ইত্যাদ পর্যালোচনার লক্ষণীষ বৈশিষ্ট্য। এই শৃভ পাঁরবর্তনট.কু বিজ্ঞানের কল্যাণেই 
সম্ভবপর হয়েছে। 

মননশশীলতার আধিকাংশ ক্ষৈতই জাতাঁয় চার, এীতহ্য, সংস্কৃতি ও বৌঁশল্ট্যের উপর 
অঙ্প-ীবস্তর নির্ভরশশল। 'বজ্ঞানই মননশশলতার উজ্জব্লতম দষ্টাল্ত যা সুরু থেকেই 
সার্বজনীন ও আম্তর্জাঁতক. িশ্বমানবের সাধাবণ সম্পদ। মানুষের মনের এক্য আর 

[িছৃতেই এমন 'নাঁবড়ভাবে প্রকাশ পায়ান। বিজ্ঞানের বিশিষ্ট এীতহাসিক জর্জ সার্টন এক 
জায়গায় লিখেছেন £ 

“16 15 01715 টি) 0176১010100 ৮16৫0 163 5010171?0 
89001510165 0020 0176 00210991150) 01 10211110 দা) 2 911616 097, 
£০%4776 51690119 17 6[70151706, 15 16210107516) 200. 10015 6510006 
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01200 10010 0101109110211) 11081) 2105 071080150 (100 91110) 01 

10210151100,14 05142101116 415019 01 $06706, ৬৬৪10109177) 
1955, 1922] 

এই মন্তব্য আর একট. সম্প্রসারণ করে আমরা বলতে পার, বিজ্ঞানের অন্তার্নীহত এঁক্যই 
একদিন বর্তমানের সমস্ত বিরোধ ও বিসংবাদ কাটিয়ে স্থায়ী আন্তজাতিক শান্তি ও সম্প্রশাতর 
পথ বেধে দেবে। 

এসব কারণেই বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনার একটা 'িশেষ সার্থকতা আছে। আম যে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত এবং পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শের কথা বলেছি, তা একাদিনে বা 
একজনের চেষ্টায় কিছু আব গড়ে ওঠোন। এর পিছনে রয়েছে বহৃশত বছরের ব্যর্থতার 
ইতিহাস। তারপর মননশীলতার একাঁট স্বতন্ত্র ও স্ানাঁদস্ট বিভাগ 'হসাবে বিজ্ঞানকে আজ 
আমরা যেমন দোঁখ সুরু থেকেই এ অবস্থা তার ছিল না। যাদকব, গণংকার, নানা শ্রেণধব 
কারগব, পুরোহিত ও দার্শানক সম্প্রদায়েব অনিশ্চিত আশ্রযে দাবূণ অবহেলা ও অনাদরের 
নধ্যে বহযীদন বিজ্ঞানের কাল কেটেছে। ধর্ম, দর্শন ও কাষেমণ স্বার্থের সঙ্গে ঘন ঘন তাব 
তীর সংঘাত বেধেছে, তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে এমন কি প্রতিকূল বিরূম্ধতাষ বিজ্ঞানের 
আঁ্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাবাব অবস্থা এসেছে বহুবার শুধু একদেশে নয, পাঁথবীৰ প্রায় সব 
দেশেই। 

বৈজ্ঞানিক চম্তাধারায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কাল এখন এসেছে এমন কথাও জোব করে 
বলা যায় না। নাৎসী জার্মানীতে ও ফাসিস্ত ইতালীতে দ্বিতয মহাযুদ্ধের আগে বৈজ্ঞানক 
গবেষণার স্বাধীনতা আমরা ক্ষ হতে দেখোছ। আগাঁবক গবেষণার ক্ষেত্রেও এই স্বাধীনতা- 
সঞ্কোচনের বাপক আযোজন বীতিমত উদ্বেগের কাবণ হযে দাঁডিযেছে। 

আপন মর্যাদায় বিজ্ঞানের সংপ্রাতিষ্ঠিত হবার ইতিহাস বেশী দিনেব কথা নয। এই 
নযাদায প্রাতীষ্ঠত হবার পর থেকেই আমবা দৌখ বিজ্ঞানের সাঁতাকাব তগ্রগাত। এই অগ্রগাঁতও 
জ্যামিতিক সরল রেখাব মত ঘটোন। বিজ্ঞানণ বাব বাব ভুল কবে তবে এাগয়েছে। তার এই 
প্রযাসেব বিচিত্র ইতিহাস না জানলে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না যে নূতন আদশ' 
এ যদগের মানুষের কাছে বিজ্ঞান তুলে ধরেছে তার তাংপর্য পাকার হবে না। বিজ্ঞানের 
ছাত্রদের পক্ষে ত বটেই, এমন কি অন্য বিভাগের বিদাথী'ব পক্ষেও শিক্ষার সম্পূর্ণতাব জনা 
এর.প ইতিহাস-পাঠ অপাঁরহার্য। 

বতমান গ্রন্থে লেখক ব্যাপক পটভূঁমিকা থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। 
বৈজ্ঞানক চিন্তাধারার বিবর্তন ও বিজ্ঞানীদের কথা প্রধান আলোচা বিষয হলেও, ধর্ম ও 
সমাজের সথ্চে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, বিজ্ঞানের আন্তজাতকতা বৈজ্ঞানক গবেষণার আদর্শ 
প্রীত আত মৌলিক বিষষের উপর তান সজাগ দ-ম্টি রেখেছেন। বাংলায় বিজ্ঞানের এই 
রকম পূর্ণ ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হোল। এর.প প্রচুর বৈজ্ঞানিক ও এীতহাঁসিক তথোর একর 
সমাবেশ ও তাদের নিপূণ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা বরল। গ্রন্থের সবণত্গীণ সাফল্য আঁম 
কামনা কাব। 

কলিকাতা বিশবাবিদ্যালয়, 
কলিকাতা, ১৮ই চৈঘ, ১৩৬৯ শ্ীজ্ঞানচল্দ্র ঘোষ 



লেখকের নিবেদন 

সময়টা ঠিক মনে নাই, ১৯৪৫ ি '৪৬ সাল হইবে। ইপ্ডিয়ান কাউা্সল অব ওয়ার্ড 
আ্যাফেয়ার্স-এর উদ্যোগে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংসকীতর ক্ষেন্রে প্রাচ্যের অবদান আলোচনার উদ্দেশ্যে 
এাঁসয়ার 'বাঁভন্ন দেশের প্রাতীনীধস্থানীয় ব্যান্তদের এক সম্মেলনের আয়োজন কবা হয। 
এঁসয়ার বিজ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে একটি প্রক্ধ িখিয়া পাঠাইবার জন্য কাউীন্সলের কর্তৃপক্ষ 
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাকে অনুরোধ করেন। এই প্রবন্ধ রচনায যৎসামান্য অংশ গ্রহণের যে 
সুযোগ ঘটিয়াছল 'বজ্ঞানের ইতিহাসের প্রীতি আমাব অনুরাগ ও উৎসাহের তাহাই 
প্রথম সূচনা । 

ইহার অনাতিকাল পরে প্যারীর আন্তর্জাতিক শিক্ষা, 'বজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার 
(ইউনেচ্কো) বিজ্ঞান-বভাগে কাজ কাঁববাব সময (জূলাই ১৯৪৭--জুন ১৯৪৯) এই বিষের 

প্রাত অধিকতর মনোযোগ 'দবাব এবং এই সম্বন্ধে কিছু কু প:ঁথপন্ন নাড়াচাড়া কাঁরবাব 
আশাতঁত সুযোগ উপস্থিত হয়। বিজ্ঞানীবভাগেব ডিরেইব প্রাথতযশা বিজ্ঞানী ও 
বজ্ঞানেব এতিহাঁসক ডাঃ জোসেফ নীডহ্যাম তখন চীনদেশের বিজ্ঞান ও সভ্যতার উপব 

ব*বকোষ-সদ্শ এক বিরাট গ্রল্থ রচনায় ব্যাপৃত। সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 
সম্প্রাত প্রকাশিত হইযাছে (১06716৮ 7)16 01711561101 1) €%/11710) (21001010106 

0001015119 655, ৬০]. ], 194) ডাঃ নীডহ্যাম ছাড়া বিজ্ঞানের ইতিহাসের আরও 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তখন আমাদেব বিভাগে ছিলেন তন্মধ্যে পর্তুগীজ ডাঃ আমণণ্ডো 
কর্টেসাও ও বেলাজয়ান ডাঃ জাঁ পেলসোঁনয়েব-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 

ইউনেস্কোর তত্বাবধানে মানুষের সংস্কৃতির হীতিহাস বচনাব এক পাঁরকঙ্গপনা সেই সময 
গৃহীত হইয়াঁছিল। ইহাতে বিভিন্ন জাতির বৈজ্ঞানিক তৎপবতা ও অবদানের ইতিহাস যাহাতে 
যথাযথ আলোচিত হয, সে বিষষে এই 'বিশেষজ্ঞগণ সাহায্য কারতেছিলেন। সমাজে ও 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ও প্রভাব সম্বন্ধে পাঁথবীর বাভন্ন দেশের জনসাধারণকে 
ক্রমশঃ আধকতর সচেতন কাবিযা তাঁলবাব কার্যে ইউনেস্কো কিভাবে সাহায্য কারতে পারে 

সেই সংক্রান্ত এক কাজের ভাব আমার উপর নাস্ত হইয়াছল। এইরূপ পাঁরবেশে একাম্ত 
স্বাভাবক কাবণেই বিজ্ঞানের ইতিহাসেব প্রাতি আমার অনুরাগ ও উৎসাহ বহুগুণ বার্ধিত চষ 
এবং সাধারণ পাঠকেব জনা এ বিষয়ে ছ 'লাখবাব ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। 

ঘবজ্ঞানের ইাতহাস রচনার দূরূহতা অনস্বীকার্য । যাঁনই এই কার্যে ব্রত হইবেন 
তাঁহাকে বিজ্ঞানও জানিতে হইবে ইতিহাসও জানিতে হইবে। তাবপর বিজ্ঞানের শুধু এক 
বিভাগ নহে, সর্ব বিভাগ । তদূপবি প্রত্কতত্ব, দর্শন ও ধর্মতত্বের সাহত অজ্প-বিস্তর পাঁরচয় 
থাকাও আবশ্যক। আমার এই সামান্য প্রযাসে সব দিক বজায় রাখিয়া 'বাভন্ন 'বিদ্যার মধ্যে 
কতটুকু সামগ্তস্য ও সংহাতি রক্ষা কাঁরতে পাঁরযাছি তাহা পাঠকগণই চার কারবেন। আমার 
মূল উদ্দেশ্য বাভশ্ল বিদ্যাব পারিপ্রোক্ষিতে বৈজ্ঞাঁনক চিন্তাধারার বিবর্তনের অন্তানশহত এঁক্য 
ও সমগ্রতা যতদূর সম্ভব ফুটাইয়া তোলা। যাঁদ সেই কার্যে অন্ততঃ ছটা সফল হইয়া 
থাঁক তবেই সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে কারিব। 

প্রাগেতিহাঁসক কাল হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ প্যক্তি প্রাচীন ও মধাযযূগের 
শবজ্ঞানের ইতিহাস যাহাতে এক খন্ডে সম্পূর্ণ হয় প্রথমে সেইরূপ পারকহপনা কবা হইয়াছিল। 
'কিল্তু মুদ্রণ-কার্যে বিলম্বহেতু এবং গ্রন্থের কলেবরের কথা চিন্তা কাঁরিয়া ইহা দুই থণ্ডে 
প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয। প্রাতীট খণ্ডই আলোচনা দক হইতে যাহাতে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ হয সোঁদকে সতক দাঁন্ট রাখা হুইয়াছে। - 

খ্ধ্ 



০ 

জ্ঞানের ইতিহাস বাংলায় আলোচনা কারিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বোধ কার এখন 
আর জোর দিবার আবশ্যক নাই। মাতৃভাষার মাধ্যমে শাক্ষত জনসাধারণ ও ছান্রসমাজ 
শবজ্ঞানের বিবর্তনের কথা যাহাতে জানতে ও এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
কাঁরতে পারে তাহার পথ ক্রমশঃ উন্ম্ত ও প্রশস্ত হওয়া দরকার। আমাদের বিজ্ঞানের ভাষা 
এখনও দূর্বল। আঁচরে ইহা যাহাতে পারপূষ্ট ও সবল হইয়া ইউরোপীয় ভাষার সমকক্ষ 
হইতে পারে তজ্জনা যে কোন প্রকার প্রয়াসের বিশেষ মূল্য আছে বাঁলয়া আমার 'বশবাস। 

এই গ্রন্থ রঙনায় আম যাঁহাদের নিকট বিশেষ সাহায্য ও উপকার ল'ভ কাঁরয়াছি তাঁহাদের 
মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখষোগ্য। তাঁহার 
[িধবকোষের মড জ্ঞানের তুলনা জঙহ্গপই আছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁহার ব্যুংপাত্ত 
অসামান্য । তানি জামাকে তহার ব্যান্তগত গ্রন্থাগার ঝবহারেব সযেগ দিয়াছেন এবং 'বাভন্ন 
বিষয়ে বেসব মূলাবান উপদেশ 'দিযাছেন তাহা পালন না করিলে গ্রন্থাট ্ুটীপর্ণ থাকিয়া 
যাইত। এই গ্রম্থ রচনার ব্যাপারে শ্রদ্ধেষ ডাঃ জ্ঞানচন্দ্রু ঘোষ আমাকে প্রথম হইতেই বিশেষভাবে 
উৎসাহত কাঁরয়াছেন। তান যে শুধু ভূমিকা [লাঁখযা গ্রন্থের মল্য বৃদ্ধি কারযাছেন তাহা 
নহে, সায়েস এসো সিযেশনেব প্রান্তন সভাপাতিরপে তাহাব পরামর্শরুমে এই গ্রন্থের প্রকাশন 

সম্ভবপব হইযাছে। শ্রদ্ধেয অধ্য।পক ডাঃ [শশিরকুমার মিন্রেব সাহায্য না পাইলে গ্রন্থটি 
এইরূপ পারপাটী ও সচারুর্পে প্রকাশ কবা সম্ভবপর হইত না। অধ্যাপক প্রযদারঞ্জন রায 
রসায়নের ইতিহাস সম্পাকত আলোঢনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। 'তাঁন 
আচার্য প্রফযলচন্দ্র রাষের 1/115/0)) 01 /117701 0/০170511) সম্প্রতি নূতন করিযা 

সম্পাদনা করিয়াছেন এবং পাণ্ডুলাপি অবল্থাতেই আমাকে ইহা পাঠ কারবাব সুযোগ দদিয়াছেন। 
আমি ই*হাদের প্রত্যেকের নিকউ আমাব খণ অকপটে স্বীকাব কাঁরতৌছি। 

অনা যাঁহাদের কাছ হইতে প্রাতানয়ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ কাঁবয়াছ, তাঁহাদের 
মধো ডাঃ পুলিনীবিহাবী সরকার, ডাঃ শাশ্তবঞ্জন পালিত, শ্রীভূপাতিনাথ চৌধূবী ও প্রখ্যাত 
শিশ্সাহতিক ও এীতহাপিক শ্রীযন্ত যোখেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশযের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। আমার স্ত্রী শ্রীকৃণিকা দেবী পাণ্ডুলাপ সংশোধনের ব্যাপারে সাহায্য কারষাছেন এবং 
গ্রন্থের বিশদ নির্ঘন্ট-প্রণয়নও তাঁহার সহাযতাষ সম্ভবপর হইয়াছে। 

এই শ্রল্থ প্রকাশনের ব্যাপারে ভারত সরকাব ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারেব অর্থসাহায্য ও 

বদান্যতার কথা অনা কৃতজ্্তার সাঁহত স্বীকৃত হইযাছে। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের 
আঁধকতর প্রচার যাহাতে সন্ভবপব হয সে বিষযে সাম্প্রাতককালে সরকারের আগ্রহ ও উৎসাহ 
বিশেষ লক্ষণীয়। তাহাদের এইরূপ আগ্রহ উৎসাহ ও সাহাযা ব্যতশত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা 
সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহে। 

পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশ তানুমোদন কারবার জন্য ই্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি 
কালটভেশন অব সায়েদ্সেব পবিচালকমণ্ডলশব (কাউগসল) গিনকট আমার আন্তাঁরক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কারতোছি। 

কলিকাতা 
১৪ই চৈন্ন, ১৩৬১. ইং ২৮শে মার্চ, ১৯৭৫ লেখক 



দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বাংলাভাষী পাঠক-সমাজের যের্প দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ 
কারয়াছে তাহাতে বিশেষ উৎসাহ বোধ কাঁরয়াছি। এদেশে বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোচনা গু 
চর্চা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট নূতন বোধ হইলেও পাশ্চান্তে এই বিদ্যা সম্প্রীত প্রাপ্তবযস্কের 

আঁধকার ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। মননশীলতার একি পৃথক ও 'বাঁশম্ট ?াবভাগ হিসাবে 
ইহাকে গণ্য কারতে এক সময় বিজ্ঞানী ও এীতহাসকদের যে কুণ্ঠা ছিল এখন আর তাহা 
নাই। ইউরোপ ও আমেরকার আধকাংশ বিশ্বাবিদ্যালয় এখন বিজ্ঞানের ইতিহাসেব পাঠ ও 
গবেষণার সুবন্দোবস্ত করিয়াছে এবং এীবষয়ে আধকতর সুযোগ-সীবধা দিতে তাহারা সর্বদা 
আগ্রহশশল। 

সম্প্রীত বিশিষ্ট সর্বভাবতীয় বৈজ্ঞানক প্রাতিজ্ঠান ন্যাশন্যাল ইন্স্টাটউট অব সায়েন্সেস 
অব ইন্ডিযা ভারতবষেবি 'বিজ্ঞান-সাধনার এক প্রামাণক ইতিহাস রচনাব পাঁরকজ্পনা গ্রহণ 
কারয়াছেন। এই পাঁবকল্পনা অনুযাষী এঁসযাঁটক সোসাইটি প্রমূখ কষেকাঁট প্রাতষ্তানের 
ঘানষ্ঠ সহযোগতায় ইতিহাস-রচনার প্রাথামক পর্ব তথ্য-সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই সরু 
হইযাছে। গত বংসর কলিকাতায ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপব 
এক আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেন। এজাতীষ প্রয়াসেব ফলে এদেশে বিজ্ঞানের ইতিহাসের 
প্রীতি যে ক্রমশঃ আঁধকতর উৎসাহের ও আগ্রহের সঞ্চার হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে 
বজ্ঞানেব ইতিহাসের পাঠ ও চর্চাকে স্থায়িত্ব দান ও দূ ভীত্তর উপর প্রাতষ্ঠিত কাঁরতে 
হইলে বিশবাবদ্যালয়ের সহযোগিতা অপাঁরহার্য। 'দল্লা প্রীতি কযেকটি বিশ্বাবিদ্যালযে স্নাতক- 
পর্যায়ে বিজ্ঞানেব ইতিহাসের এক পাঠক্রম কিছ.কাল যাবং প্রবর্তিত হইলেও এবিষয়ে আধকাংশ 
বশ্বাবদ্যালয এখন পর্যন্ত উদাসীন। বিজ্ঞান-পাঠ ও চর্চার যেরূপ দ্রুত প্রসার ঘাঁটতেছে 
আশা কার তাহার সাঁহত সঙ্গতি রক্ষা কাঁরয়া আঁচরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বিজ্ঞানের 
ইতিহাসের পাঠ ও গবেষণার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কবিবে। 

তথ্য পাঁববেশন কংবা মতামতের দক হইতে প্রথম সংস্করণ হইতে "দ্বিতীয় সংস্করণের 
প্রভেদ সংকীর্ণ। ভ্রম-সংশোধন ও মাঝে মাঝে ভাষার কিছ;টা সংস্কার-সাধনের চেষ্টা কবা 
হইযাহে মান্র। বর্তমানে কাগজ সরবরাহ ও মুদ্রণ সংক্রান্ত নানা অসীবধা সত্তেও গ্রন্থের মুদ্রণ- 
বৈশিষ্ট্য পূর্ব অক্ষ রাখিতে চেষ্টার ভ্ুটী করি নাই। 
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হিপার্কাস ও টলেমশ 
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প্রথম অধ্যায় 

৯.১। বিজ্ঞানের অর্থ- বিজ্ঞান ও সমাজ-_বিজ্ঞানের আম্তজ্াঁতকতা 

বর্তমান মানব-সভ্যতা একান্তভাবেই বজ্ঞান-নির্ভর। সভ্যতার 'ববর্তনে নারে 
অবদান ও অংশগ্রহণ সম্বন্ধে পাশ্ডতদের মধ্যে এককালে যত 'বিতকই থাকুক না কেন, আজ 
আর সে. বিতকের বড় একটা অবকাশ নাই। জ্ঞান যে এই সভ্যতার মূল ভভীত্ত, ইহার 
অনুশীলন ও বর্তমান পারণাতি ব্যতশত সভ্যতার উদ্ভব যে কঙ্পনাতীত সে বিষয়ে সব পাণ্ডত 
ও সব পক্ষই এখন একমত। জড়বাদণী সভ্যতার ভাল মন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন আছে; 
নানব-সমাজের সম্মুখে ইহা যে সকল সমস্যার ও জটিলতার সাঁষ্ট কাঁরযাছে তাহাতে উদ্বেগেবও 
অন্ত নাই। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, এই জড়বাদী সভাতা আজ মানব-সমাজের চরম 
সতা, আর সেই সভ্যতার নিযামক বিজ্ঞান আজ মানুষের জীবনে অপারহার্য। 

মাত্র দেড়শত বংসর পূর্বেও রুশ-ীবপর্যযের পর গভল্্নার নিকট হইতে প্যারণ প্রত্যাবর্তন 
কারতে নাপোলিযোর ৩১২ ঘণ্টা সময় লাগয়াছিল। ১,৪০০ মাইলের এই দূরত্ব রেল-পথে 
এখন প্রায় ৩০ ঘণ্টায় ও বিমান-পথে চার-পাঁচ ঘণ্টায় অতিক্রান্ত হইতেছে। এই সৌদনও 
উত্তর ভারতের নানা তীর্থ পর্যটন কাঁরয়া দেশে ফিরিতে যে সময় আতিবাহত হইত তাহা 
অপেক্ষা অনেক কম সময়ে রোম, লণ্ডন, নিউইয়কঁ, স্যান্ফ্রাল্সিসকো, টোকিও, হংকং ও 
[সিঙ্গাপুরের পথে লোকে এখন পাঁথবী-পাঁরক্মা সম্পন্ন কারতেছে। 

রোমক সাগ্রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ সম্াদ্ধর যুগেও মানুষের গড়পড়তা আয়ুজ্কাল ২৫ বংসরের 
বেশী ছিল না। অগ্রসর ইউরোপ ও আমোরকায় এই আয়ুদ্কাল এখন ৬৫ বসব এবং আঁচরে 
শতায়, হইবার আশাও সে দেশের লোকেরা পোষণ কাঁরতেছে। আমোরকার একজন সাধারণ 
নাগরিক যে দৌহক সখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন ধারণ করিয়া থাকে তাহা মিশরের ফেরোরাও 
কল্পনা করিতে পারিত না। 

একদা এই পাঁথবীর অতীব মযাষ্টমেয় আধবাসী আহারের অন্বেষণে বন্যপশুর পশ্চাতে 
সারা দ্ানয়া ছুটিযা হযরান হইয়া সমম্টিগতভাবে বহু অভুন্ত দিন যাপন কাবিতে বাধা হইয়াছে । 
আজ সেই পাঁথবী ২০০ কো মান্ষের কলরবে ও কর্মবাস্ততায় মুখব। স্থানে স্থানে 
খাদ্যাভাব আছে বটে, কিন্তু বহু লক্ষগুণ বাঁধত লোকসংখ্যার চাপ ধারত্রী ত সানন্দেই বহন 
করিয়া যাইতেছে । 

[বশেষ কোন সামাজক, রাষ্ট্রক বা রাজনৈৌতিক পাঁরবর্তনের ফলে মানুষের বাহক 
জশবনযান্রার সূদূরপ্রসারণ এই পাঁরবর্তনসকল সাধিত হয নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত ও তাহার 
প্রয়োগ এইসব পাঁরবর্তনের প্রার্থীমক ও মৌলিক কারণ। বরং এই পরিবততনিগ্যালর মধ্যে 
সংহতি ও সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে সামাঁজক, রান্টুক ও রাজনৈতিক পারি- 
বর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে । সভ্যতা এই সকল প্রকার পরিবর্তনের সাঁম্মীলত ফল। বিজ্ঞানের 
প্রয়োগ-জানিত পাঁরবার্তত জীবনযাঘ্নার ও মানাঁসক দৃঁষ্টিভঙ্গশর সাঁহত সামঞ্জস্য রক্ষা কাঁরয়া 
সামাজিক, রাষ্ট্রক, রাজনৌতিক ও অর্থনৈতিক পাঁরবর্তন-সাধন যখনই বিলম্বিত হইয়াছে বা 
কঠন হইয়া পাঁড়য়াছে তখনই সভ্যতার সঙ্কট দেখা 'দিয়াছে। বর্তগান সভ্যতা এইর্প এক 
সঙ্কটের সম্মুখীন। বিজ্ঞানের আতি দ্ুত গতির সাঁহত সমাজ আজ আর পাল্লা দিতে সক্ষম 
নয়। রাজনোতক ও অর্থনোতিক ব্যবস্থাও তাহার সাহত ক্ষিপ্রতায় আর আঁটয়া উঠিতেছে 
না। তাই খাদ্যের অভাব সত্তেও শস্য পোড়াইয়া ফোলতে হইতেছে; প্রাচুর্য সত্বেও বেকার- 
নমস্যা উগ্নরূপ ধারণ কারতেছে; বহ7কল্যাণকর তৎপরতায় বিজ্ঞানের প্রয়োগের বিস্তীর্ণ ক্ষেত 
পাঁড়য়া থাকা সত্বেও রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ 'বিচ্ববুদ্ধে পাঁথবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্লান্ত 



২ বিজানের ইতিহাস 

পর্যন্ত আলোঁড়ত হইতেছে । আপাতদ্ষ্টতে এ সমস্তই 'বিজ্ঞান-নির্ভর যন্রুসভ্যতার অনিবার্ধ 
পরিণাঁত বালয়া মনে হওয়া অসঙ্গত নহে। কেহ কেহ তাই রব তুলিয়াছেন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর 
[কছযাদনের মত এইবার ছুটির প্রয়োজন, নতুবা সবাঁকছ্ গন্ডগোল হইয়া যাইবে। ১৯২৭ 
সালে বাটশ এসোসিয়েশন ফর্ দি আড্ভান্সমেন্ট অব সায়েন্সের আধিবেশনে 'বশপ অব্ 
গরপণ এইরূপ মল্তব্য করেন £- | 
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কিন্তু সভাই কি বিজ্ঞানীর অবসর গ্রহণের সময় উপাস্থত? এই স্ফীত ও দ্রুত বর্ধমান 
লোকসংখ্যার খাদ্যসমস্যা সমাধানকল্গে কীষর যে আঁধকতর উন্নাতির প্রয়োজন, বিজ্ঞানশদের 
প্রচেষ্টা ব্যতীত তাহা রুপে সম্ভব হইবে? কয়লা, পেট্রোলিয়াম, স্বাভাঁবক গ্যাস প্রড়ীত 
শন্তির আধার অমূল্য খনিজ সম্পদ ক্রমশঃ নিঃশেষের পথে; বিকজ্প শান্তব উৎস আঁবজ্কার 
করয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে না পারলে যন্ত্র-সভাতার চাকা অদূর ভাঁবষ্যতে একেবারে 
অচল হইবার আশঙ্কা। হিমযূগে তুষার অগ্রগতির ফলে মানুষ ও প্রাণিজগৎ যে বিপ্যয়ের 
সম্মুখীন হইয়াছিল, শান্তর অভাবে যন্তযুগের মানুষকে তাহা অপেক্ষাও ব্যাপকতর ধ্বংসের 
জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এ জন্যই বৈজ্ঞানক তৎপরতার ছেদ বা একট.কু সঙ্কোচন 
আজ অচিন্তনশয। ইহাকে বর্তমান সভ্যতার প্রাণস্ববূপ স্বধকার কবিতেই হইবে। বিজ্ঞানের 
কল্যাণে মানুষ যে আমত শাশ্তব অধিকারণ হইয়াছে তাহার অপপ্রয়োগের জন্য যাঁদ কোন 
সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে, শান্তি যাঁদ বাঘত বালয়া বোধ হয়, তবে সেই অপপ্রযোগ বন্ধের 
আয়োজন করা কর্তবা। যে প্রকার মানাসক অবস্থা, সামাজিক ও রাজনোতিক ব্যবস্থা শান্তুর 
অপপ্রয়োগের জনা মুখযতঃ দায়ী, শৃভব্দ্ধর দ্বারা পাঁবচালিত হইযা তাহারই প্রয়োজনগয় 
পরিবর্তন সাধন কারতে হইবে। বিজ্ঞানের নবলন্ধ শান্তর পাপ্রোক্ষতে মানুষে মানুষে 
জাঁততে জাতিতে নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের মহা শুভক্ষণ আজ সমূপাঁস্ঘত। 

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা 

এখন এই বিজ্ঞান বালতে আমরা কি বুঝি? বিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা কিঃ এই 
প্রশ্নের সর্ববাদিসম্মত সন্তোষজনক উত্তর প্রদান খুবই কঠিন। বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ 
ইীতহাসেব বাভন্ন সময়ে ইহার বিভিন্ন অর্থ করা হইযাছে। আজও বিজ্ঞানের যথার্থ তাংপয- 
ও লক্ষা সম্বন্ধে পাঁণ্ডতদের মধ্যে মতান্তরের শেষ নাই। ওয়েবম্টার তাঁহার অভিধানে ইংরেজশ 
+50167706" শব্দের কয়েকটি ব্যাখ্যা দিযাছেন। তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিজ্ঞান হইল 
তত্ব বা তথ্যের জ্ঞান" (6170+16150 01 10011803165 017 06) । অনেকটা এই অর্থেই 
ল্যাটিন শব্দ '90101119' -র বাবহার মধ্যযুগীয় ইউরোপখয় পণ্ডিতদের রচনায় দেখা যায়। 
এই অর্থে ধর্মতত্তও বিজ্ঞানের পর্ষায়ভূন্, অন্ততঃ সেন্ট টমাস্ আ্যাকুইনাস্ প্রমূখ মধ্যযুগের 
দার্শীনকগণ তাহাই মনে করিতেন।1 

*1. 1). ড৩71781. 21৮ 50021 7/710607 01 560/67706. 10700. 1944, 0. 9. 
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1বজ্ঞানের সংঞ্ী ৬ 

ওয়েবস্টারের "দ্বতীয় ব্যাখ্যা অনেক বেশী পাঁরচ্কার ও ইহার ক্ষেত্রও কতকটা সীমায়ত। 
এই অর্থে জ্ঞান হইল, 'সাণত ও সর্বজনগ্রাহ্য জ্ঞান যাহা সাধারণ সত্যের ও কার্যকরণ সাধারণ 
নীতর আঁবচ্কারের ভাত্বতে সুসম্বদ্ধ ও সুশৃজ্খলভাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছে। (4১00৮070100 
800 2001060. 100%10086 ৮1101 1075 19661) 55101010140. 9100 10701 
19050 1101) 166016)00 00 006 0150067০ 01 £017019] [10111)9 01 0116 01১12 
01010 0£ £০17019] 19৮45) | এইখানেও বিজ্ঞানের রীতিমত ব্যাপক অর্থ স্বীকার করা 

হইয়াছে। সুসম্বদ্ধ ও সশৃঙ্খালত সর্বজনগ্রাহ্া সকল প্রকার জ্ঞানই "বিজ্ঞান; ইহাতে প্রাক্কীতক 
জ্ঞানের যেমন স্থান আছে সেইরূপ দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ প্রভৃতি নানা বিষয়ও 
ইহার অন্তভুন্ত। জার্মান “৬1556175010 কথাটি অনেকটা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

অধুনা বিজ্ঞান শব্দটি অবশ্য আরও অনেক সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান 
বালতে এখন আমরা প্রাকীতিক বিজ্ঞানকে ও তাহার 'বাঁভন্ন 'বভাগ পদার্থীবদ্যা, জ্যোতিষ, 
রসায়ন, ভুবদ্যা, জীবাবদ্যা, 'াঁকৎসাবদ্যা, পূর্তাবদ্যা, কীষাবদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাঁদ ও 
তাহাদের নানা শাখা-প্রশাখাকেই বুঝিয়া থাঁক। 451,০)019100414 47210127810৫-য স্যার 
উইলিয়ম সৌসল ড্যাম্পয়ার এই সীমাবদ্ধ অথেই বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার কাঁরয়াছেন। তাঁহার 
ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান হইতেছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বম্ধে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান ('0:06700. 10190%/1008 ০0 190019] [)1)0780100102 2170 0£ 

[10617 16121010105 1900/621 1170120) | বিজ্ঞানের ইহা আত সুন্দর ও সবাক্ষপ্ত সংজ্ঞা 

বটে, 'ল্তু ইহারও মধ্যে একটু বুট থাকিয়া গিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান বিশেষত্ব এই 
যে, ইহা পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। পণ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় রেণেশাঁসেব 
অনুকূল আবহাওয়ায় ধীবে ধীরে আধুনক বিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছিল এবং তাহার মুলে 
বিশেষভাবে বিদ্যমান লিওনার্দো, ভেসালিয়াস্, গ্যালালও, হার্ভ প্রমুখ রেণেশশীয় বিজ্ঞানীদের 
পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ । এই নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা 
উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ফ্রান্সিস বেকন; তিনি এই পদ্ধতির এক সুচিন্তিত বিশ্লেষণ 
[লাপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। খাঁটী বেকনীয় পদ্ধাততে পরবতর্ঁ কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
সম্পাঁদত না হইলেও পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের প্রাত দাষ্টি আকর্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক 
চন্তাধারায় তান যে নূতন উৎসাহ ও অনপ্রেরণার সন্টি কাঁরয়াছিলেন তাহার প্রভাব অদ্যাঁপ 
বর্তমান। স্তরাং বিজ্ঞানকে শুধ্ 'শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান' বালয়া আভহিত কারবার পারবর্তে 
বলা উঁচত, ইহা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-লঙ্ধ 
শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান। 

উপরিউত্ত সংজ্ঞার অপর্যাপ্ততা 

এইভাবে দোখতে গেলে অবশ্য যে বিজ্ঞানকে বুঝায় তাহার ইতিহাস চারশত কি 
পাঁচশত বংসরের আঁধিক নহে। ইতালীয় রেণেশাঁসের সময় ইহার প্রথম লক্ষণসমূহ প্রকাশ 
পায় এবং ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই ইহার সত্রপাত। কিন্তু তাই বলিয়া 
ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বিজ্ঞান বাঁলয়া কিছু ছিল না, এইরূপ মনে কারবার মত মারাত্মক 
ভুল আর কিছুতে হইবে না। বিজ্ঞানের মূল সুদূর অতাতে প্রসারত। ইউরোপাঁয় 
রেপেশাঁসের পূর্বে সমগ্র মধ্যযুগে এঁস্লামক সভ্যতার আওতায় পশ্চিমে স্পেন হইতে পূর্বে 
ভারতবর্ষ পযন্ত বিরাট ভূখণ্ডের বাভন্ন জাঁতরা আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতার পাঁরচয় 
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৪ (বিজ্ঞানের ইতিহাস 

দিয়ছে। আরব্য বিজ্ঞানের পূর্বে খক্টীয় দ্বিতীয় হইতে অষ্টম কি নবম শতাব্দী পর্যন্ত 
প্রায় সাতশত বংসর সিম্ধ্-গঞ্গা-যমুনা-রহত্পনভ্রবিধৌত, ভারতবর্ষে ও চীন, জাপান, কোয়া 
প্রভীতি সুদূর প্রাচোর দেশগুঁলতে বিজ্ঞানের 'বশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছল। তাহারও 
পূর্বে গ্রথকজাতির বিজ্ঞানসাধনা মানব-প্রাতভার এক আত উজ্জবল 'নিদর্শন। থালেস্ হইতে 
গ্যালেন পর্যন্ত আটশত বৎসর নানা উত্থান-পতনের মধ্য দয়া এই বিজ্ঞান-চর্চার গাত অপ্রাতিহত 
1ছল। পিথাগোরাস্, আারষ্টটল, আঁকামাডস্, ইউক্রিড্, িপার্কাস- টলেমন, গ্যালেন 
প্রমুখ বিজ্ঞানীদের হাতে গাঁণত, জ্যোতিষ, ভূগোল, চাকংসাবিদ্যা, জীবাবদ্যা প্রভাতি বিজ্ঞানের 
বাভন্ন বিভাগের বিস্ময়কর উন্নাতির কথা স্মরণ কাঁরয়াই আলফ্রেড হোয়াইটহেড্ একবার 
মন্তব্য কাঁরয়াছলেন যে, খু৯ঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে গাঁণত, বলবিদ্যা, পদার্থাবদ্যা প্রভাত 
বিষয়ে আঁর্কীমডিস্ যাহা জানিতেন চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গাঁণতজ্ঞ 
ও পদার্থীবদগণ বিজ্ঞানের এইসব বিভাগে তাহা অপেক্ষা অনেক কম জানতেন।* 

আধুনিক বিজ্ঞানের সাঁহত প্রাক্-রেণেশশীয় বিজ্ঞানের প্রধান প্রভেদ এই যে, আজ 
যেমন বিজ্ঞানের একটি ষ্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা আছে, ইহার চর্চার যেমন এক বিশেষ পন্ধাত, 
স্ানাদস্টি হইয়াছে, ইহার কথা উঠিলে যেমন এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও মননশলতা 
বুঝাইয়া থাকে, পূর্বে সেইরূপ কু ছিল না। বিজ্ঞান তখন ধর্মতত্ব অথবা দর্শন অথবা 
এই উভয়ের সহিতই ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত 1ছিল। মধ্যযুগে এস্লামিক মধাপ্রাচ্যে ও ল্যাটিন 

ইউরোপে দর্শন ও ধমণতত্বের সাহত সঙ্গত রক্ষা করিয়াই বিজ্ঞানের জীবন স্পাঁন্দত হইতে 
দেখা যায়। গ্রীকদের আমলে বিজ্ঞান ছিল দর্শনেরই এক নামান্তর মান্ত। এরূপ অবস্থায় 
বিজ্ঞানের অর্থ ও লক্ষ্য যে ভিন্নরূপ হইবে তাহা বলা বাহুলা। বিজ্ঞানকে কেবল তত্ব ও 
তথোর জ্ঞান বাঁলয়া বুঝাইলেই তখন যথেম্ট হইত। 

[বিজ্ঞানের প্রাচশীনত্ব 

এই কিছাদন আগেও অধিকাংশ পণ্ডিতের ও প্রত্বতাত্বকের ধারণা ছিল, গ্রকদের 
অভত্থানর পর অর্থাৎ খনীঃ পৃঃ সপ্তম শতাব্দীর অনুরূপ সময় হইতেই প্রকৃত 
বিজ্ঞান-চর্চর সংরপাত। গ্রীকদের পূর্বে জ্ঞান হয়ত ছিল, পকন্তু বিজ্ঞান ছিল না। 
বিজ্ঞান বালতে আজ আমরা মোটামুটিভাবে যাহা ব্যাঝ গ্রীক দাশশনকেরাই তাহার প্রথম 
স্াম্টিক্তা।ঁ সাম্প্রাতিক প্রন্নতাত্ৃক ও অন্যাবধ গবেষণার ফলে এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ 
মরমাত্বক প্রমাণত হইয়াছে। গ্রীকদের অন্ততঃ দুই হাজার বংসর কি তাহারও পূর্বে 
তাহগ্রস্ইউফ্রোতিস্, নধলনদ ও সিম্ধূনদ-বধোত উর উপত্যকায় যে জাঁতিরা প্রথম 
সভ্যতার বুনিয়াদ রচনা কারয়া গিয়াছিল তাহাদেব বৈজ্ঞানক অবদান অবহেলা কাঁরলে 
ইতিহাসের এক আত গুরুত্বপূর্ণ সত্যকেই অস্বীকার করা হইবে। যে জাতিদের সুদীর্ঘ 
পর্যবেক্ষণ ও মননশীলতার গুণে বৎসর, মাস, খতু, গ্রহ, রাঁশচক, গ্রহণ ও গ্রহণের কাল- 
নির্ণয়, ক্রাম্তাবন্দ্ ও তাহার অয়নচলন প্রভীতি দুরূহ জ্যোতিষীয় আবিচ্কার সম্ভবপর 
হইয়াছল, ধাহাদের তৎপরতায় প্রথম পাটণগাঁণত, জ্যামতি ও বাজগাঁণতের উদ্ভব এবং যে 
বিদ্যার প্রয়োগ পিরামডের মধ্য দিযা আজও প্রাতফালত, স্বর্ণ, তায়, পত্তল, লৌহ, রৌপ্য, 
সাঁসক প্রীতি ধাতবদ্রব্য এবং নানাবিধ রং, কাচ, চীনামাটি প্রভাতি দুবয প্রস্তুত ও ব্যবহারের 
দ্বারা যাহায়া আশ্চর্য রাসায়ানক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিল তাহাদের কালে বিজ্ঞান ছিল না 
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জানের প্রাচীন & 

এইরূপ উীস্তু এখন একেবারেই 'ভীন্তহীন। পক্ষান্তরে, প্রাচীন ব্যাঁবলনীয় ও মিশরীয় 
বজ্ঞানের উপর ষে গ্রীক বিজ্ঞানের 'ভাস্ত প্রধানতঃ প্রাতাম্ঠত এই সত্য এখন ক্লমশঃই প্রকাশ 
পাইতেছে। শনধ; তাহাই নহে, বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগে, জ্যোতিষ, পাটীগাঁণত, 
বীজগণিত ও রসায়ন শাচ্ে প্রাচীন ব্যাঁবলনধয় ও মিশরয়দের জ্ঞান গ্রগকদের অপেক্ষা অনেক 
বেশী উন্নত 'ছিল। 

ব্যাবিলন, মিশর ও মহেঞ্জোদড়োর পূর্বে নব্যপ্রস্তর ও প্রস্তর যূগে যে অসভ্য, অসহায় 
ও আশ্রয়হীন মানবগোম্ঠী প্রকীতর সাঁহত নানাভাবে সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ কারয়াছে 
এবং আঁ্ন উৎপাদন, কাঁষ, পশুপালন, মুখাশজ্প, কুটির নির্মাণ প্রভাত বিদ্যা আয়ত্ত কাঁরয়া 
ধীরে ধীরে প্রন্কীতির উপর আধিপত্য 'বদ্তার কারযাছে, আধ্যানক প্রত্ততাত্বক ও নূভাত্বকগণ 
পাঁথবীর সেই আদম অসভ্য আঁধবাসীদের কর্মের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক তৎপরতার গন্ধ পাইয়া 
থাকেন। তাহাদের এই তৎপরতার কোন 'লাঁখত ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু তাহার বহু 
নদর্শন, তাহাদের উদ্ভাঁবত ও ব্যবহৃত বহয দ্রব্য-সামগ্রী, জীবনযান্লার উপযোগণ নানা উপকরণ 

ভূগভের স্তরে স্তরে প্রোথিত থাকিয়া সুদূর প্রাগোতহাসিক মানুষের অনেক বিচিত্র কথা 
কালের কবাল কবল হইতে আজও সযজ্জে রক্ষা কাঁরয়া আঁসয়াছে। এইসব দ্রব্য-সামগ্রী ও 
উপকরণ অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে পরীক্ষা কাঁরয়া আদম মানুষেব মনের যে পরিচয় 
উদ্ঘাঁটত হইয়াছে তাহাতে একপ্রকার বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ছাপ সুপারস্ফুট। প্রস্তর যুগের 
যে চিত্রকর গুহা-প্রাচীরে সানপূণ হাতে বাইসনের মূর্তি আঁকয়াছে আর আধ্যানককালে 
যে শিল্পী তুলির আঁচড়ে মোনালিসাব হাঁস ফুটাইয়া তুলয়াছে_এই দুই ীশজ্পীর মধ্যে 
কোথায় যেন মনের এক আশ্চর্য মিল আছে, যাহা বহু সহম্র বৎসরের ব্যবধানেও অন্লান ও 
অপারবার্তত। আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে মান্ষ একদা কঠিন প্রস্তরকে নানার্প 
অস্ত্র, কুঠার ও লালে র্পায়ত করিয়া উদ্ভাবনী শান্তর পাঁরচয় 'দিয়াছল; অর্ধ লক্ষ বংসর 
পরে সেই মান্ষের সুযোগ্য বংশধরেরা একই আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের দরবার প্রয়োজনে 
কষ, শিপ, স্থাপত্য, পূর্ত জনস্বাস্থ্য ও 'চাঁকৎসা প্রভীতি বহ্ীবধ ও বহুমুখী তৎপরতার 
মধ্যে সেই চিরন্তন অপরাজেয় মানব-মনীষা ও উদ্ভাবনী শান্তর পাঁরচয় 'দিতেছে। এই 
বাঁচন, জাঁটল ও ব্যাপক তৎপরতার প্রধান অবলম্বন মানব-বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী শন্ত-প্রসূত 
যে জ্ঞানকে সাজাইয়া গৃছাইয়া নানা ছকে, নানা তালিকায়, নানা সঙ্কেতে, নানা সূত্রে প্রকাশ 
কারয়া বিজ্ঞান নামে আজ আমরা আভাহত কাঁবয়া থাকি, সেইরূপ সাজানো গুছানো কোন 
ধলাপবদ্ধ বিজ্ঞান প্রস্তরযূগের মানুষের কঙ্পনাতীত হইলেও মানসপটে সদা-জাগ্রত যে 
আঁলাখত জ্ঞান তাহার সকল কর্মকে অনুপ্রাণত ও সার্থক করিয়াছে তাহাও বিজ্ঞানের মর্যাদা 
দাবী কাঁরতে পারে বৈ কি। 

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে 'বাক্ষপ্ত নানা দ্বীপে, আঁফ্রকার জঙ্গলে এখনও নানা অসভ্য 
বর্বর জাতির বাস আছে। ইহারা কোনরূপ সভাতার সংস্পর্শে আসে নাই। নৃতত্ববিদূগণ 
এইসব আঁদম আঁধবাসীদেব আচার-বাবহার পরণক্ষা কাঁরয়া দেখাইয়াছেন যে, একপ্রকার 
বৈজ্ঞানক জ্ঞান ইহাদের মধ্যেও বর্তমান। বর্বরদের মধ্যেও যে চিন্তানায়ক, দার্শনিক, 
ভাবষ্যংবেত্তা ও আঁবচ্কারক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ড্রাইবের্গ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। 
বর্রিরা প্রকীতির সাহত নিজেদের যে শুধু খাপ খাওয়াইয়াই চলিতে জানে তাহা নহে, 
প্রয়োজনমত অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকাতিকেও কিছু ছু পরিবর্তন করিয়া লইতে দেখা 
শিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ভূমির উর্বরতাবাদ্ধ ও ভৃমক্ষয় প্রতিরোধের জন্য জলসেচ ও 
বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তাবোধ বর্বর জাতির মধ্যে ব্যাপক বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস 
খংজিয়া বাঁহর করিবার নানা কৌশল ইহাদের করায়! বনের পশ্-পাথীকে ইহারা একান্ত 
ন্যায়সঙাত কারণেই আঁত মূল্যবান সম্পদ বলিয়া মনে করে এবং এই শিকার-সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যে নানা তৎপরতা ও কৌশল অবলম্বন কাঁরতে তাহাদের দেখা যায়। এইসব 



৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

আবিচ্কারের পশ্চাতে যে দশর্ঘাদনের পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও মননশীলতা ও একপ্রকার বিজ্ঞানের 
ইতিহাস আছে তাহা অনস্বীকার্য 'বাশঙ্ট নৃতাত্বক ম্যালিনওস্কি 'লাখয়াছেন।_ 
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তাই বালতোঁছলাম, বিজ্ঞানের মূল সুদূর অতীতে প্রসারত। পাঁথবীতে মানুষের 
আঁবিভ্ঠবের পর হইতেই এই বিজ্ঞান-চর্চা সুরু হইয়াছে। ধাপে ধাপে তাহার অভিজ্ঞতা ও 
জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া আধাঁনক বিজ্ঞানে সার্থক পারণাঁত লাভ করিয়াছে। আদম যুগে 
খাদ্যাত্বেষণে বনে-জঙালে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় উীদ্ভদ ও প্রাণজগতের সাহত প্রথম 
পারচয়ের সূত্র ধারয়াই কালক্রমে উীদ্ভদ্বিদ্যা, জীবাবদ্যা, প্রাণাবদ্যা, চাকংসা ও শল্যবিদ্যার 
উদ্ভব হইয়াছে। মাথার উপরে চন্দর-সূর্যউদ্ভাঁসত ও নক্ষত্রখাঁচত মহাকাশ আর পদতলে 
কাঠন নীরস ক্ষমাহীন পাশথবীর সাহত প্রথম পারচয়ের পর্ব হইতেই জ্যোতিষ, পদার্থীবদ্যা, 
রসায়ন, ভূবিদ্যা প্রত্ভীত প্রাকীতক বিজ্ঞানের সূত্রপাত। এই কারণে বিজ্ঞানের ইতিহাস 
প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে আভন্ন। ক্রমবিকাশের নিয়মে পশুর 
পর্যায় হইতে মানুষে উন্নীত হইবার সঙ্জো সঙ্গে তাহার যে বিরাট মানাঁসক পাঁরবর্তন 
খাটয়াছিল, সেই পাঁরবর্তনবলে প্রকীতির সাঁহত মানুষের এক সম্পূর্ণ নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়। নৃতনভাবে নূতন দঁম্টভঙ্গী লইযা সে প্রকীতিকে বুঝবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা 
হইতে যেমন ক্রমে সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছল সেইরূপ বিজ্ঞানের জন্মও এই চেষ্টার মধ্যে। 

বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা 

এই সত্যকে স্বীকার কাঁবয়া এক কথায় জ্ঞানের স্বরুপ প্রকাশ কাঁরতে হইলে 
ধমঃ ক্রাউথারের কথায় বালিতে হয়, বিজ্ঞান এমন এক ধরনের তৎপরতা যাহার সাহায্যে মানুষ 

গ্রীতিবেশের উপর আঁধপত্য লাভ করিতে পারে। 
+9010100 15 000 55100 01190191007 170 11510) [090 20001765 

17751017 011)15 01)৮11010100170, 115 65010101017 100 210 2111109] 1100 
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জ্ঞানের ইহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক ও ব্যাপক সংজ্ঞা আর কি হইতে পারে? 
যে ফোন কালের যে কোন যুগের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা ইহার ম্বারা বুঝানো সম্ভবপর। 
প্রস্তরযূগ ছইতে বর্তমান আগাঁবক যুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে ধারা অব্যাহত আছে তাহার 
ইতিহাস বুঝিতে হইলে এইভাবেই বিজ্ঞানের অর্থ করিতে হইবে। এবং এই অর্থগ্রহণ 

করিয়াই বর্তমান গ্রন্থের পারকল্পনা। 
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টবজ্জান ও সমাজ ৫ 

বিজ্ঞান ও সমাজ 

প্রাতবেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হইতে 'বজ্ঞানের উদ্ভব, এই কথা স্বকার 
কাঁরলে সমাজ-বিবর্তনে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের বিবর্তনে সমাজের আনবাষ প্রভাব আপনা 
হইতেই স্বীকৃত হয়। মানুষের প্রয়োজনেই বিজ্ঞান, সেই প্রয়োজন মিটাইবার মধ্যেই 
তাহার চরম সার্থকতা। আয়োনীয় ও তাহার কিছু পরে আগাঁবক মতবাদে বিশবাসধ 
এপাকউরায় দার্শীনকেরা এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন। বেকনখয় দর্শনের মূলমন্ত্র 
উপযোগিতা, ও 'প্রগাত' দুইই একসূত্রে গাঁথা। বেকন সম্বন্ধে রচিত সন্দর্ভে মেকলে 
একবার 'লাঁখয়াছলেন,_“বেকনীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য কিঃ তাঁহার জের জোরাল ভাষায 
বালিতে গেলে, ইহা হইতেছে 'ফল'। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাদ্ধ ও তাহার দুঃখ-দুর্দশার 
অবসান ঘটানোই ইহার উদ্দেশ্য ।.........মানুষকে নূতন পদ্ধাত, নূতন যল্ল ও নৃতন পথের 
সন্ধান দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানের নানা বিভাগে, প্রাকৃতিক 
দর্শনে, আইন প্রণয়নে, রাজনীতিতে মানুষের যত চন্তা, যত ভাবনা...বেকনের কোন 
শিষ্কে যাঁদ জিজ্ঞাসা করা হয, তাঁহার নৃতন দর্শন মানুষের কোন উপকারে আসিয়াছে, সে 
তৎক্ষণাং জবাব দিবে- ইহা আয়ুঙ্কাল দীর্ঘতর করিয়াছে, বেদনা লাঘব কারয়াছে, রোগ জয় 
কাঁরয়াছে, ভূমির উর্বরতা বাদ্ধ করিয়াছে, নাবিককে নূতন নিরাপত্তা দিয়াছে, যোদ্ধাকে 
দিয়াছে নূতন অস্ত, বড় বড় নদী ও মোহানার উপর সেতু নিম্ণণ করিয়াছে, রাঁন্রকে দিনের 
আলোকে উদ্ভাঁসত কাঁরয়াছে;......নৃতন দর্শনের ইহা আংাঁশক ও প্রাথীমক অবদান মান্্ু। 
এই দর্শনের বিরাম নাই, পাঁরণাঁত নাই, সম্পূর্ণতা নাই। ইহার নিয়ম প্রগাতি। কাল যাহা 
অদৃশ্য ছিল আজ তাহা লক্ষ্য এবং আগামীকাল তথা হইতেই যাত্রারজ্ভ।” 

সমাজের প্রয়োজনে বিজ্ঞান, একথা কিন্তু আর একদল লোক স্বীকার কবেন না। 
তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান বিশুদ্ধ মননশশলতারই এক প্রকাশ মান্ত। কৌতূহল ইহার প্রধান 
অনুপ্রেরণা । যেমন আর্টের জন্য আর্ট, সেইরূপ বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান। ইহা কোন উদ্দেশ্য 
বা সামাজিক স্বার্থপ্রণোদিত নহে। ইহার প্রয়োগ হইতে মনুয্যসমাজ যাঁদ উপকৃত হইয়া 
থাকে তবে তাহা নিতান্তই গৌণ ঘটনা। এইরূপ উপকার না হইলেও বিজ্ঞানের সার্থকতা 
ক্ষূম হয় না। ইহা নিজের দাবীতেই সমপ্রীতান্ঠত। সাঁহত্য, শিক্প-কলা ও দর্শনের মত 
'বিজ্ঞানও মানৃষের উচ্ভাবনশ মনের এক বিশেষ আভব্যান্ত। শ্লেটো এইরূপভাবে বিজ্ঞানকে 
দেখিয়াছলেন। প্রাচীন ও মধ্যযূগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই আভমতেরই প্রাধান্য পাঁরলাক্ষত 
হয়। বর্তমান কালেও ইহার সমর্থকদের অভাব নাই। এঁডংটন, হোয়াইটহেড্, ডন ইন্জা, 
বিশপ অব্ বার্মিংহাম্ প্রমুখ বিজ্ঞানী ও দার্শানকগণ বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ মননশশীলতার 
পর্যায়ে ফেলিয়া সমাজের সহিত ইহার সম্পকের প্রশ্নকে একেবারে অদ্বীকার না করিলেও 

সম্পূর্ণ অবান্তর মনে করেন। তাঁহাদের মতে ব্রহমান্ডের উৎপত্তি, জন্মমত্যুর রহস্য প্রভাতি 
গন প্রশেনের ও জাঁটল রহস্যের কিনারা করাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য । সমাজের সাহত 

সম্পর্ক ঠিক বিজ্ঞানের নহে, এই সম্পক ফাঁলত বিজ্ঞানের সাঁহত এবং ফাঁলত বিজ্ঞান বা 
কারগারাবদ্যা বা টেকনলাঁজ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-পদবাচ্য নহে। 

অধ্যাপক জে. ভি. বার্নাল এই মতের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, * ব্রহমান্ড, 
জল্ম-মত্যু, সম্টি-রহসা প্রভৃতি দুক্ট্রেয় বিষয়ের গবেষণা যাঁদ বিজ্ঞানের একমাত লক্ষ্য হইত, 
তবে বিজ্ঞান বালয়া যে বস্তুকে আজ আমরা জানি তাহার কোনাঁদনই উদ্ভব হইত না। 
বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি সামান্য মনোযোগ দিলেই দেখা যাইবে যে, নিতাল্ত পার্থব 
যল্পাতির ব্যবহারের দ্বারা ও মান্ষের পার্থিব প্রয়োজনের প্রেরণায় বৈজ্ঞানিক আবম্কারসমৃহ' 
সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা সত্তেও উপরিউন্তু মতযাদের ব্যাপক ও দীর্ঘকাল যাবং সমর্থন 
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৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

লাভের প্রধান কারণ মানুষের কারিগর তৎপরতা ও আঁব্কারসমূহের হাতহাসের প্রাত 
বিজ্ঞানী ও এীঁতহাসিকদের ওঁদাসীন্য। তত্বীয় বিজ্ঞানের ইীতিহাস ও তাহার গুণাগুণ 
কণর্তনের ফলেই এইরপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ও স্থাযত্বলাভ হইয়াছে। 

বিজ্ঞানের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই মতবৈষম্যই ক্রমশঃ এখন বামপল্থণ ও 
দক্ষিণপন্থীদের মতবৈষমো আসিয়া উপনীত হইয়াছে। সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপারউন্ত দুই প্রকার দৃজ্টিভজ্গীর মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে। কিন্তু 
কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সমাজ ও বিজ্ঞানের ঘানম্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করা যেমন বাতুলতা, 
সেইরূপ বিজ্ানের অগ্রগতিতে মানুষের চিরন্তন কৌতৃহল ও উদ্ভাবন মননশীলতার অংশ 
অস্বঁকার সত্যেরই অপলাপ। 

বিজ্ঞানের আম্তর্জাতিকতা 

বিজ্ঞানের একটি আত আশ্চর্য আন্তজাতিক ও সার্বজনীন রূপ আছে, যাহা জ্ঞানের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে আত অঙ্পই দজ্ট হয। বীবজ্ঞান সুরূ হইতেই সার্জনশন, সমগ্র মানবের 
সাধারণ সম্পদ। ইহার ধারা পৃথক পৃথক ভৌগোলিক ক্ষেত্র হইতে উৎসারত হইয়া শেষ 
পর্যন্ত বিশ্ববিজ্ঞানের মহাসমূদ্রে আসিয়া মালতি হইযাছে। এই ধারা কোথাও বড়, 
কোথাও ছোট, কখনও স্ফীত ও দুই কৃলগ্লাবী, কখনও বা একেবারে শুদ্ক ও মৃত, 
প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ সাক্ষী মান্ত। কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানের মহাসমদ্রু-রচনায় প্রত্যেকটি ধারার 
একটি 'বাঁশষ্ট অবদান আছে। 

আধ্নিক জ্ঞান ইউরোপাঁয়, বিশেষতঃ পাঁশচম ইউরোপ জাতদের প্রধান কণীর্ত, ইহা 
বহংলাংশে সত্য। এই সত্যের আতিরঞ্জনের ফলে একদল এীতিহাঁসকের বিবেচনায় কিছযাদন 
আগেও বিজ্ঞান বাঁলতে কেবল পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞানকেই বুঝাইত। এই বিজ্ঞানের মূল প্রেরণা 
অবশ্য গ্রীক বজ্ঞান। গ্রীক বিজ্ঞানের এশবর্ষেব কথা ল্যাটন ইউরোপ প্রথম জানতে পায় 
'আরবা বিজ্ঞানের মাধ্যমে। এজন্য অধিকাংশ ইউরোপণয় গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত বিজ্ঞানের 
ইীতহাসে ও বৈজ্ঞানিক ভাবধাবার বিবর্তনের আলোচনায় আমরা দেখ গ্রণক বিজ্ঞানের এক 
দীর্ঘ ভূমিকা ও প্রসঙ্গক্রমে আরব্য বিজ্ঞানের সামান্য একটু উল্লেখ ইহাতে ভারতখয় ও 
চৈনিক বিজ্ঞানের নামগন্ধও নাই। উইীলয়ম হেওয়েলের 1.17151016 ৫০5 $০8706$ 
17110117165 ও জে বি. বারর 1৫০7 ০1 150৫75$ এই জাতীয় দাম্টভঙ্গীর প্রকৃষ্ট 

উদাহরণ । 
অথচ গ্রীকদের পূর্বে সুদীর্ঘ দুই হাজার বংসরব্যাপশ যে বৈজ্ঞানক তৎপরতার কথা 

আমরা এখন জানি এবং যাহা হইতে গ্রীক বিজ্ঞান উদ্ভূত, সেই তৎপরতার লীলাক্ষেত্র ছিল 
প্রাচ্য দেশ, তাহার নায়করা ছিল অ-ইউরোপণয় জাঁতিদের বংশধর । গ্রীক ও রোমকদের পতনের 
পর এক হাজার বংসর যাবং ইউবোপথশ্ডে অবশা এস্লামিক স্পেনকে বাদ দিষা) জ্ঞান-বিজ্ঞান 
চর্চার যখন কোন বালাই ছিল না, ইউরোপ যখন অজ্রতার নিবিড় অ্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্য 
তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদশ্ত আলোকচ্ছটায় উদ্ভাঁসত। ভারতবর্ষে, মহাচীনে ও এস্লামিক 
মধ্যপ্রাচ্যে, অর্থাৎ সমগ্র এসয়ায়, তখন এক অথণ্ড জ্ঞানরাজ্য সপ্রীতম্ঠিত। বসূবষ্ধু, ঈশ্বরকৃফ, 
দিখনাগ, কুমারজীব, ব্ধ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শীনকগণ প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারে 
তৎপর; আর্ধভট, বরাহমাহর, বরহনগ-স্ত. ভাস্কর প্রম:খ জগাদ্বখ্যাত গাঁণতজ্ৰ ও জ্যোতার্কিদ্্গণ 
এই সময়ে ভারতীয় গাঁশাতক ও জ্যোতিষাঁয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; নাগাজন, বাগৃভট, 
মাধবকর, বন্দ, চক্তপাণিদত্ত ও শা্চাধর চিকিংসাবিদ্যা ও রসায়নের বহ; উন্নাতিসাধন কারিতেছেন। 
মহাচীনে চিন্ লোচি, হো চেন ভিয়েন, সহ চুংচি, সিয়া-হ উং, চেন-লুয়ান, চ্যাং চিউ-চিয়েন 

. প্রম্দখ চৈনিক গিতজ্ঞ ও জ্যোতার্বদগণ দুরূহ গাণাতক ও জ্যোতিষীয় সমস্যার সমাধানে 
ব্যস্ত; ফাঁহয়ান, হুয়েন সাং, ওয়াং হুয়ান্-সে, ইং সিং প্রমুখ চৈনিক পর্যটক ও ভৌগোলিকগণ 



জ্ঞানের অন্তজরাতকতা ৯ 

বিচিনধ প্রাচ্য দেশসমূহের 'বাভন্ন জাতি, তাহাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কাঁতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
তথ্য আহরণ কারয়া অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী ও ভৌগোলিক গ্রল্থ রচনা করতেছেন। মেই দেশের 
কারিগর ও বিজ্ঞানীরা এই সময় উদ্ভাবন করিয়াছেন মাদ্রণ-প্রণালশী ও মনদ্রণ-যল্ত, কাগজ, কম্পাস, 
বারুদ, ভূকম্পন-নির্দেশিক যল্ল ও আরও কত ব্যবহাঁরক যন্দপাঁত। ব্রয়োদশ শতাব্দীতে 
মারাঘায় হূলাগু খাঁর সাহায্যে নাসর আল-দিন আত্-তাস যে বিখ্যাত জ্যোতিষায় মানমান্দ 
নির্মাণ করেন তাহার যল্সঙ্জা ও নির্ভুল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা ষোড়শ শতাব্দীতে 
স্থাপিত টাইকো ব্রাহের রূরাশিবোর্গের যল্সঙ্জা ও পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা অপেক্ষা যে অনেক উন্নত 
ছিল, অধ্যাপক সার্টনের মত বিজ্ঞানের 'বাশম্ট এীতহাসিক তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 

'বাভন্ন প্রাচ্য জাতির পারস্পারক বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞান ও ভাবধারার আদান-প্রদানের মধ্যে এক 
আশ্চর্য আল্তজাতক তৎপরতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি লন্ডনে অন্নান্ঠত প্রাচ্য ও 
প্রতরচ্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাব-ধারার আদান-প্রদানের ইতিহাস সম্বন্ধে এক আলোচনা সভায় 
মিঃ জান্টিন শোভ ও ডাঃ জোসেফ নড্হ্যাম ষে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে এইরূপ কয়েকাঁট 
উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে ।* ব্যাবলনীয় নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের কথা আনুমানক খুখশঃ পঃ 
৫২৫ অন্দে চীনদেশে পেশছে। ইহার কিছু পরে চৌনকেরা 'মশরীয়দের নিকট বলদ-চাঁলত 
লাঙলের ব্যবহার ও অশ্বারোহী তাঁরন্দাজের সাঁবধার কথা শিক্ষা করে। জলচাকার সাহায্যে 
জল উত্তোলন পদ্ধাঁত ব্যাঁবলনীয় আবিদ্কার,_ইহা প্রথমে গ্রগসে ও ইউরোপে এবং পরে (১৭০ 
খতভ্টাব্দে) চখনদেশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ইাতহাস-প্রীস্ধ রেশম-চালানোর পথে (5110. 
198) প্রতীচ্য প্রাচ্য হইতে বহু আবিষ্কার গ্রহণ করিয়াছে । এই পথে ইউরোপ পাইয়াছে 
কম্পাস, ভূকম্পন-নির্দেশক যন্্, কাগজ, মনদ্রণন্্ ও বারুদ। চৈনিক কাগজ-প্রস্তুত প্রণালী 
মেসোপটোময়ায় পৌঁছে আনুমানিক ৭৫০ খীষ্টাব্দে। বাগদাদের বৈজ্ঞানিক তৎপরতার 
মূলে ছিল এই নবাগত কাগজ, অতএব মহাচশন। এই উীন্ত ইউরোপীয় রেণেশাঁসের বেলায়ও 
অনেকাংশে সত্য। যন্ঠ শতাব্দীতে সমাট জান্টিনিয়ানের সময় পাদ্রখীদের, সম্ভবতঃ ভারতাঁয় 
সন্ন্যাসীদের, দ্বারা গোপনে বাঁশের চোঙের মধ্যে রেশমের গুটপোকা লুকাইয়া আনিবার ফলে 
ইউরোপে রেশম-চাষের সত্রপাত। খ:খঃ পু চতুর্থ শতাব্দীতে চশন ব্যাব্গনের কাছে প্রাথথামক 
1কাময়া-বদ্যা শিক্ষা কাঁরয়াছিল; নবম শতাব্দীতে চৈনিক কাময়া-বিদ্যা রেশম-চালানোর পথে 
মধ্যপ্রাচ্যে আবার উপনশত হইয়া আরব্য কিয়া ও তাহার মারফত ইউরোপাঁয় 'কিমিয়া-বিদ্যাকে 
প্রভাবিত করে। প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার আদান-প্রদানের এই জাতশয় 
নানা দম্টান্তের শেষ নাই। 

খুশষ্টয় চতুর্দশ ও পণ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ও এসিয়ার বিজ্ঞানচর্চা প্রায় সমভাবৈই 
চাঁলয়াছে। উভয়ে উভয়েরই নিকট একান্তভাবে খণশ। এই সময়ের ইতিহাস প্রায় চার হাজার 
বংসরেরও আঁধক। এক এক সময়ে এক এক জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোভাগে আঁসয়া 
দাঁড়াইয়াছে- কখনও মিশর, কখনও ব্যাবলন, কখনও গ্রীক, কখনও ভারতবর্ষ, কখনও আবার 
িরিয়াক, পারাসক ও আরব্য জাতরা। বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে; শুধু ভারতবর্ষেই 
সেই বোদক যুগ হইতে আরম্ভ কারয়া পণ্টদশ শতাব্দী পর্যল্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটানা গাঁত 
আমরা দোখতে পাই। সেই গাঁত অঙ্পকালের জন্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল পণ্ঠম, যণ্ঠ ও 
সপ্তম শতাব্দীতে এবং আর্ধভট-বরাহামাহর-ব্রহনগৃপ্তের নেতৃত্বে তখনই আমরা দোঁখ 
ভারতবর্ধকে বিশ্ববিজ্ঞানের পুরোভাগে। ইহা ১নং ও ২নং চিত্রের সাহায্যে আরও পারচ্কার 
ভাবে বুঝানো হইল। 

ইউরোপণয় রেণেশাঁসের পর হইতেই প্রাচ্য ও প্রতশচ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের এই ভারসাম্য ব্যাহত 

% “17151011021 901৮11656 00110505 66০16605850 2170 650, 1%21476, 
ধুহদ 10, 1952, 1. 77476. 



3 বিজ্ঞানের ইতিহাস . 

হইয়াছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের মধ্যে টা 

পারবর্তন উপাস্থত হইল তাহা বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নাতির পক্ষে বিশেষ অন্দক
ূল হইয় 

যে কোন কারণেই হউক এাঁসয়ার কোথাও এইরূপ অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইল না
,_না 

হী পঃ 8৭55 

হ্ংপং ১ 

বীঃ অঃ * 

তরী অং ৫১, ৯১ 

নেষ্টোরীয় চিকিংলকগণ 
সেতের়াম সেবখ ত. 
আল-খোয়।রিক্জ দি 

মন্থার্ধীর 

আতিসেনা 
জ্যালবাটাস্ হ্যাগ নাস 

রজার বেফল 
মনজিনো 

রেজিও মন্টানাস 

লিওনাগো চা তিকি 

কোপানিকাম 
কেসালিয়াস গ্যালিলিও 
810১ নিউটন লিনেউস, 

লাতোয়াসিয়ে 

উঃ ঘঃ ১১০, 

নবী অ:১৫৭ 

ইক ১৯৪৪ 6৩ ঙ ৯5 ৯০৯৭ ১৫৭০ ৪ 

ই প-_-ঁসি কাল কালা আলী 

২। বিজ্ঞান-চর্চাব উপরিউন্ত প্রধান প্রধান ষুগের লৈখিক ব্যাখ্যা। 

টা তাই লিওনার্দো, ভেসাল্গিয়াস, গ্যালালও, হার্ভি ও নিউটনের জন্ম 

হইল ইউরোপ খণ্ডে। এসিয়া সেই পৃরাতনের মধ্যেই আবম্ধ থাঁকয়া ইউরোপের শত শত 
বংসর পশ্চাতে পাঁড়য়া রাহল, বর্তমানকে হারাইয়া অতাঁতকে সম্ফল কারল। এই রেশেশাঁদ 
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যদি ইউরোপের পাঁরবর্তে ভারতবর্ষে অথবা মহাচশীনে আসত তাহা হইলে লিওনার্দো, 
ভেসালিয়াস, গ্যালালও, হার্ভ ও নিউটনের যে ভারতাঁয় অথবা চৈনিক নাম হইত সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ কোথায় 2 চৈনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানের প্রীত দরদী ডাঃ জোসেফ নীড্হ্যাম 
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২.১। মানুষের আবিভ্গাৰ ও তাহার প্রাচীনন্ব 

পৃথিবীর বয়স 

সপ্তদশ শতকে আক্ণাবশপ আশার (১৫৮১-১৬৫৬) হিসাব কারয়া দেখাইয়াঁছলেন, 

পাঁথবশীর সাষ্টকাল খুবঃ পুঃ 8008 অব্দ। এ বংসর [বিশেষ সৃঙ্টবলে পৃথবী:ত 

মানুষের আঁবভণব ঘটে। উনাবংশ শতকের মাঝামাঁঝ পর্যন্ত অধিকাংশ পাঁণ্ডিত ও বিজ্ঞানীর 

[বিশ্বাস ছিল, পৃথিবলতে মানুষের আঁস্তত্ব ৬,০০০ বংসরের আঁধক নহে। 

[বিগত শতকের শেষভাগে ও বর্তমান শতকে ভূতত্বীয় গবেষণা ও তেজাক্কুয় খাঁনজের 

পরণক্ষা হইতে গবজ্ঞানগরা প্রমাণ কাঁরয়াহেন, পাঁথবীর বয়স ২,০০০ 'মলিয়ন বসরের কম 
হইতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে, অন্ততঃ ২,০০০ লগ্ন বংসর পূর্বে পৃথিবী 
তাহার বর্তমান কাঠিন্য ও ভূতত্বীয় আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিজ্ঞানগণ বলেন, ইহার বহু 
পর্বে দৈবক্রমে এক জ্যোতষায় দুর্ঘটনার ফলে অগ্রসরমান কোন এক নক্ষত্রের বিপুল 

আকর্ষণে সূর্যের দেহের কিছুটা অংশ 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁথবীর রূপ পাঁরগ্রহ কারয়াছিল। 

তাহা যে আরও কত পূর্বে সে অনুমান আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন। পাঁথবীর বয়স আর্কীবশপ 
আশাবের গণনার যে কয়েক লক্ষ গুণ বেশী সে বিষয়ে আজ আর কাহারও সন্দেহ নাই। 

মানুষের প্রাচখনত্ব 

ও মানুষের, সঠিকভাবে বাঁলতে গেলে মানুষের মত জীবের, আবির্ভাব ঘটিয়াছে 
আনূমানিক এক হইতে অর্ধ ালয়ন বংসর আগে। তথাপি এই গ্রহে প্রথম জীবনের 
আবিভাবের তুলনায় মানুষের আবিভভাবের ঘটনা নিতান্তই সাম্প্রীতক। ভূনিম্নস্তরের 
জীবাশ্ম (শিলীভূত কঙ্কাল) পরীক্ষা কারয়া ভূতাত্ৃকেরা দেখাইয়াছেন, আনুমানিক 
১২০০ মিলিয়ন বংসর আগে প্রাকৃক্যাম্্য় যুগে স্পঞ্জ ও সামদ্ুক আগাছার উদ্ভব 
হয়। পাথবীতে জৈব জীবনের ইহাই সূচনা। তারপর লক্ষ লক্ষ বৎসরের ব্যবধানে 
একে একে আসিয়াছে পরাজীবীয় যুগে (2১818692016) অমেরুদণ্ডী জীব, মৎস্য, উভচর 
ও প্রাথথামক উীদ্ভদ); মধ্যজীবীয যুগে সরীসৃপ); নবজীবাীয় যুগে সপযষ্পক ডীদ্ভদ, পক্ষী, 
স্তন্যপায়ী প্রাণী, মনৃষ্যেতর জীব ও সর্বশেষে মানূষ। 110100-58]161)5 (জ্ঞানী-মানৃষ), 
'অর্থাং (খাঁটি) বর্তমান মানুষের আবিভাব কাল ২৫,০০০ হইতে ৩০,০০০ বংসর পূর্বে! 

দশ হাজার বংসর পূর্বে আমবা নব্যপ্রস্তর (2২601111810) যুগের মানুষের সাক্ষাং পাই। 
তাইীগ্রস্-ইউফ্রোতিসূ্. নীলনদ ও 'সিম্ধূনদের উপত্যকায় যাহারা নাগারক সভ্যতার বুনিয়াদ 
গাঁড়তে ব্যস্ত, তাহাদের ইীতিহাস মাত্র পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন। 

এই বিরাট কালের পারিপ্রোক্ষতে মানুষের আবির্ভাব ষে কিরূপ সাম্প্রীতিক ঘটনা তাহা 
একটু অনাভাবে বুঝিবার চেষ্টা কারলে বোধহয় সহজ হইবে। স্বল্পায় মানুষের পক্ষে 
কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান নিরর৫থক বালয়া মনে হওয়াই স্বাভাবক। মনে করা যাক, 
পৃথিবীতে সবর্প্রথম জীবের আস্তত্বকাল ১,২০০ মিলিয়ন বংসর ঘাঁড়র ১২ ঘণ্টার সমান। 
এক ঘণ্টা সময় আতবাহিত হইবার অর্থ ১০০ 'মালয়ন বংসর 'পছনে ফোলয়া আসা, এক 
মিনিটে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন বংসর এবং এক সেকেন্ডে প্রায় ২৮,০০০ বংসর। সূম্টিকতণ যাঁদ 
এখন হইতে ঠিক ১২ ঘন্টা আগে মধারানিতে স্পঞ্জ, সামীদ্ুক আগাছা প্রভৃতি জৈব জীবন 
সৃষ্ট করিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রাথামক উীদ্ভদে পেশীছতেই তাঁহার সকাল সাতটা বাঁজয়া 
যাইবে । সকাল ৭টা হইতে ১১টা ১৫ মিনিটের মধ্যে অমেরুদশ্ডী জীব, মৎস্য, উভচর, 
সরীসৃপ, পক্ষণ ও স্তনাপায়শী জীব একে একে সঙ্ট হইবে। মানুষের মত বা মনুষ্যেতর 
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জীবের আবিভাব হইবে এখন হইতে এক মমাঁনটেরও কম সময়ের মধ্যে এবং বত'মান মানুষের 
মা এক সেকেন্ড আগে। এই' সময়ের অনৃপাতে নব্যপ্রদ্তর যুগের সভ্যতা আত্মপ্রকাশ 
কাঁরবে এক সেকেণ্ডের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে 

সান্ষের প্রাচীনত্বের প্রথম প্রত্বতত্বণয় আডাস 

মানুষের এই প্রাচীনত্ব কিরূপে প্রমাঁণত হইল? উনাবংশ শতকের প্রায় প্রথমভাগ 
হইতেই এমন কতকগুলি আবিচ্কার ও তথ্য সংগৃহীত হয় যে, মানুষের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 
সুপ্রাচীন ও ধর্মসংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত মতবাদে গভনর সন্দেহ পোষণ করা ছাড়া আর 
গত্যন্তর রহিল না। প্রাচীন কবর ও গোরস্থানগীল খনন কাঁরয়া 'দিনেমার প্রত্বতাত্বকেরা 
দেখেন যে, এইসব গোরস্থানে প্রাপ্ত লৌহ, পতল বা প্রস্তরনীর্মত যন্ত্রপাতি ও এককালে 
বাবহৃত নানা দ্রব্যসামগ্রর 'ভীত্ততে মানুষের আঁস্তত্বকালকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা 
বায়। এই শ্রেণীবিভাগ হইতে স্পম্ট বুঝা যায়, যে সব কবরখানায় লৌহানার্মত দুব্যাঁদ 
পাওয়া গয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রীতিক কালের মানুষের কার্ষকল।পের সাক্ষী বহন 
কারতেছে। পিতলানামতি দ্রব্যের মালিকেরা লৌহ-ব্যবহারক মানুষ অপেক্ষা প্রাচীনতর। 
তাহাদেরও পূর্বে যে মনুষ্যগোষ্ঠী পাঁথবীতে আঁসয়াছল, প্রস্তরানার্মত দ্রব্য ও যম্পাঁতি 
ছাড়া কোনর্প ধাতুর ব্যবহার তাহারা জানত না। ১৮৬০ ঞ্জ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের অন্যান্য 
অঞ্চলের গোরস্থান খনন কাঁবয়া প্রত্ণতাত্বকেরা সেই একই সম্ধান্তে উপনীত হন এবং পরে 
ইহাও প্রমাণিত হয যে, এরুপ সদ্ধান্ত পাঁথবীর সবন্ধ প্রষোজ্য। 

১৮২৫ খ-ীম্টাব্দে রেভারেন্ড ম্যাক এনোৌর নামে জনৈক রোমান ক্যাথালক পাদরণ 
টকেরি নিকট এক প্রাগৈতিহাসিক গূহার মেঝে খনন করিয়া একই স্তরে লুস্ত জন্তুর 
অস্থির পাশে একটি প্রস্তরানার্মত অস্ত আঁবজ্কাব করেন। এই আবিচ্কার হইতে তিনি 
যথার্থই অনুমান করেন, প্রস্তরানার্মত যন্ত ব্যবহারক মানুষ ল্প্ত প্রাগেতিহাঁসক জন্তুর 
সমসাময়িক। ইহার আট বৎসর পরে বেলাঁজয়ান অধ্যাপক স্মেরুলিং এরুপ আর একটি 
গুহার তলদেশে প্রাগোতহাসক গণ্ডার, হাষেনা ও ভল্ল;কের প্রস্তরশভূত দন্ত ও আস্থর 
সহিত মানুষের একটি মাথাব খাল আবিষ্কার করিয়া ম্যাক এনোরর অভিমত সমর্থন করেন। 

এই সব আবিচ্কারে যথেম্ট চাণ্চল্যেব সৃষ্টি হইলেও তখনকার দিনের নেতৃস্থানগয় 
বিজ্ঞানীরা ম্যাক এনেরি ও স্মেরুলং-এর সিদ্ধান্ত অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু 
১৮৫৮ খনষ্টাব্দে ডাঃ হিউজ ফ্যালকোনার ও উহীলয়ম পেলোল ইংল্যান্ডের সংপ্রাসদ্ধ রয়্যাল 
সোসাইটি ও জিওলজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক আহত হইয়া টর্কের নিকট ব্রিকসৃহ্যামের এক 
গুহার তলদেশ খ্ড়য়া যখন প্রাগোতহাসিক যুগের লুপ্ত প্রাণিদেহের আঁস্থ-কৎকালের 
সঞ্চো আবার মানুষের 'নার্মত সেই একই প্রকার অস্ত আবিচ্কার করলেন, তখন ব্যাপারটিকে 
আর সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলিল না। ইহার পর ইউরোপের নানা স্থান হইতে এইজাতশয় 
আবিচ্কারের অনেক সংবাদ আসিয়া পেশীছতে লাগল । ১৮৬০ খুখম্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসখ 
্রশ্ততাত্তিক এদ;য়ার লার্তে ফ্রান্সের কয়েকটি গ্রামের প্রাগোতহাঁসিক গূহাতল খনন কাঁরয়া 
আবিচ্কার করিলেন কিছ; ছাই, এক প্রকার চুল্লশ, লুপ্ত জন্তুর পোড়া ও কারিম উপায়ে ভাঙ্গা 
আঁস্থর ট্ুকরা_সংদুর প্রস্তর যুগের একটি মনুষ্য পারবারের ভোজের ভূত্তাবশেষ। 

জশীববিদায ও ক্রমবিকাশ সম্পাকত প্রমাণ 

রতাত্কগণ যখন এইভাবে প্রাচীন কবর ও প্রাগোতহাসিক গৃহাতল খাঁড়া মানুষের 
সাপটি পশশশী্পাতি 

* এই জনপ্রিয় উদ্াহরণাটর প্রবর্তক অধ্যাপক জেমস- িচি। বৃটিশ এসোসিয়েশনের এক 
অধিবেশনে প্রাপিবিদয় শাখার সভাপাতির ভাষণে এই উদাহরণ তিনি প্রথম ব্যবহার করেন। 



১৪ বিজ্ঞানের ইঁড়হাস 

আঁস্তত্বের ইতিহাসকে ক্লমশঃ সুদূর অতাঁতের দিকে ঠোলয়া দিতোঁছলেন, ঠিক সেই সময়ে 

প্রাণণ ও জশবাবিদ্যা-বিশাবদগণ প্রাণিজগতের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন 
পদ্ধাততে মানুষের আবির্ভাব ও তাহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নৃতন তথ্য ও তত আঁবচ্কার 

কাঁরতোঁছিলেন। ১৮৫৯ খণেন্টাব্ডে প্রকাশিত চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত গ্রল্থ 07141% ০ 
$1৫06$ সমগ্র বিষয়টির মধ্যে একাট অভূতপূর্ব বৈগ্লীবক দাম্টভঙ্গীর অবতারণা করে। 
মানুষ শুধু প্রাচীন নহে, তাহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর অধুনালংপ্ত ইতরপ্রাণী হইতে ক্রম- 
[বিকাশের আনিবর্য নিয়মে উদ্ভূত। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরা যেমন তাহাদের অপেক্ষা 
নিদ্নস্তরের প্রাণী হইতে উদ্ভূত, মানুষের ক্ষেত্রেও সে নিষমের ব্যতিক্রম ঘটে নাই এবং 
কোন না কোন সময়ে শিম্পাঞ্জণ, গারলা ও মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল একই জাতের মনুষ্যেতর 
প্রাণী। 

ডাবউইনেব এই আঁভমত লইয়া বহ্ খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গয়াছে। মানুষের সংস্কার বা 
কুসংস্কারের সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক ধর্মসংস্থা ও কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ নায়কগণ এই 
নতের তীব্র বিরোধিতা কাঁরয়াছে+ ইহার প্রচারে নানা শব সাঁষ্ট কাঁবয়াছে। আমোরকার 
টেনেসগ রাজা-সরকার এই সোঁদন পযন্তিও ডারউইনের মতবাদ 'শক্ষা দেওয়া নাঁষদ্ধ রাখিয়া- 
ছিল। কোপার্নকাস একাঁদন পাঁথবীকে কেন্দ্রচ্যুত কারা তাহাকে অন্যান্য গ্রহের পর্যায়ে 
নামাইয়া আনিয়া মান্ষকে 'বিবাট ব্লুযাণ্ডে ভবঘুবে ও ছন্রছাড়া করিয়াছিল। কাল সহকারে 

ম.নুষ সে ধাক্কা সামলাইয়া উঠে। এখন আবার ডাবউইন ও তাঁহার শিষ্যবর্গ আর এক 
ধারায় মানুষকে ইতর প্রাণীর পরমাত্মীয় কারষা তুলিল। নিজেকে ঈশ্ববেব বিশেষ সৃষ্টিরূপে 
মনে কারবার মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ “ছিল তাহার ভিত্তি ধ্বাঁসযা পাঁড়লেও অপরাজেয় মানূষ 

জ্ঞানের সতাকে স্বীকার কবিষা লইয়া তাহাব শ্রেষ্ঠত্বের নূতন ব্যাখ্যা খঃজিয়া বাহর 
কাঁরয়াছে। 

মানুষের বংশ-পাঁরচয় 

ডারউইনের মত £ মানূষ যে বর্গের স্তনাপাষা প্রাণীর সগোত্রীয়, লানযাস সেই শ্রেণীর নাম 
দয়াছিলেন 'প্রাইমেট'। বৃক্ষের মৃূলকান্ডের 'বাভন্ন অংশ হইতে যেমন শাখা-প্রশাখা নির্গত 
হইয়া থাকে, প্রাইমেট বগেরি অন্তভুত্ত প্রাণীবা মূলকাণ্ড হইতে সের্প শাখা-প্রশাখার আকারে 
বাভন্ন সময়ে ক্রমাবকাশের নিয়ম আত্মপ্রকাশ কাঁরযাছিল। লিনিয়াস টীল্লাখত প্রাইমেট কাণ্ডের 
1বশেষ একাঁট স্থান হইতে মন্ষ্য-শাখার উদ্ভব হয়; ডারউইনের এই সাধারণ আঁভমত 
সদ্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে এখন আর কোন মতাববোধ নাই। ঠিক কোন স্থান হইতে ও 

ফখন মন্ষ্য-শাখার উংপান্ত সে সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ আছে। ডারউইন বর্তমান 
প্রাইমেটদের মধ্যে গাঁরলা ও শিম্পাঞ্জীর সাঁহত মানুষের সাদশ্য বড় কাঁরয়া দেখেন এবং 
তাঁহার ধারণা হয় যে. এই প্রাইমেটত্রযের (মানুষ, গাবলা ও 'পম্পাঞ্জী) অব্যবাহত পূর্বপূরষ 
এক। এই পূর্পরূষ 'আ্যন্গ্রোপয়েড' জাতের প্রাইমেট। আযান্প্রোপয়েডের আবার উদ্ভব 
হইয়াছিল 'ক্যাটারাইন' নামে আর একজাতের (7১৫) প্রাইমেট হইতে । এই ক্যাটারাইন 
জাতির হইতে আবার ক্যাটারাইন বানর-শাখার উৎপত্তি। ক্যাটারাইনের পূর্বপুরুষ এক 
সাধারণ "সাময়ান' জাতিরূপ, ইত্যাদি। 

ছেকেলের মতঃ ডারউইন নিজে কণ্ড ও শাখা-প্রশাখার সাহায্যে মানুষের বংশ পরিচয় 
চিন্তিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। আনেন্ট হেকেল এই প্রয়াসের জন্য বিখ্যাত। হেকেল 
ডব্রউইনের পাঁরকঁপিত চিত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁহার মতে 
ক্যাটারাইন ও ত্যানথ্রোপয়েডের মধ্যে অন্তবরতিরণ আরও কয়েকটি জাঁতরূপ ছিল এবং ইহাদের 
এক একটি হইতে প্রথমে গিবন ও পরে ওরাংওটাং-এর উৎপাত্ত হয়। কর্লমবিকাশের ধাপে 
গিবন ও ওরাংএর আবির্ভাব উচ্চবর্ণের আনপ্রোপয়েড বনমানুষ, গাঁরলা ও শিম্পাঞ্জগর 



মানুষের বংশ-পারিচয় ৯৫ 

অপেক্ষা পৃরাতন। মানূষ, গারলা ও শিল্পাঞ্জীর অব্যবাহত পূর্বপ্বৃষ আন্প্রোপয়েড 
জাঁতর্পের তিনি নাম দিয়াছলেন-ড্রায়োপথেকাস। হেকেলের 'আর একাঁট বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ অনুমান এই যে, আআন্গ্রোপয়েড ড্রায়োপথেকাস হইতে পূর্ণীবয়ব মানুষের 

লিপোলেসণল জাতিবপ ক্যাটাবাইন জাতিকপ 

ক্যাটারাইন জাতিরূপ প্লাটিবাইন জাতিনপ 

সাধারণ সিমিধান জাতিরূপ 

[ ডারউইন ] 
৩। মানুষেব বংশ-পাঁরচযের "চনত 

উৎপান্তর মাঝখানে মান্ষের মত একপ্রকার বনমান্ষের আঁবভণব হইয়াছল। এই 

বনমানুষের আকাত ও দেহসৌষ্ঠব মানুষের মত, কিন্তু ইহা মানুষের বাকশাস্ত-রাহত। 

হৈকেল এই অন্তর্বতর্ বনমানুষের নাম দেন 'পথেকানগ্রোপি'। 
শ্পিলাগ্রমের মত . বিগত শতকের শেষভাগে ভারতাঁয [জওলাজক্যাল সাভের ডাঃ পিলাগ্রিম ও 

তাঁহার সহকমর্শরা প্রমাণ কবেন যে, মাযোঁসন অধ্যায়ে (১৫ মালযন হইতে ৩৫ মিলিয়ন বংসর) 

ও গ্লায়োসনের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ বৃহদাকার নানা জাতের আনৃথ্রোপয়েড বনমান_ষের 
আবাসভাম ছিল। ইহাদের মধ্যে হেকেল-পারকল্পিত মানুষেব পূর্বপুরূষ ড্রায়োপিথেকাস্ 
জাতিবপ অন্যতম। িলাগ্রমের প্রাপ্ত অন্যান্য আ্যনৃপ্রোপযেডদের মধ্যে শশবালক' ও 
শশভাঁপথেকাস্' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোস্ত জাতরূপের সহিত ওরাং, 'িম্পাঞ্তী ও 
গারলার নিকট সম্বন্ধ এবং দ্বিতীয়াটর সাহত মানুষেব। পিলীগ্রমের আভমত, িভাপথেকাস্ 
মানুষের আদম পূর্বপুরুষ। 

মানূঘের মত জাবের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ হইতে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য 

১৮৯২ খঁম্টাব্দে ডাঃ দুবোয়া জাভার ভূগর্ভ হইতে চোয়ালের ও পায়ের কয়েকটি 
প্রস্তরীভূত হাড় ও দাঁতি উদ্ধার করেন। এই হাড় ও দি পরণক্ষা কারিয়া দেখা যায়, ইহারা 
মানুষের মত একপ্রকার প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ। এই জীব যে মানুষের মত 
সোজা হইযা দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে চাঁলতে পাঁরিত তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে । হেকেলের 
অনুমিত পিথেকান্গ্রোপির সাহত ইহার সাদৃশ্য এত ঘাঁনষ্ঠ যে, প্রক্তাত্বক ও নৃতাত্বকেরা 
একবাক্যে এই জাভা মানুষকে (281/1602771/0015 06025) হেকেলের অনুমিত 

অধুনালঃপ্ত অন্তর্বতর্শকালশন বনমানুষ বাঁজয়া স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন। 



৯৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

১৯২১ খুইচ্টাব্দে পিকিং-এর বেতমান পাঁপং) কাছে চৌ কু তিয়েনে যে প্রস্তরণভূত মাথার 
খাল পাওয়া গিয়াছে তাহাও মানুষের মত একপ্রকার বনমানুষের দেহাবশেষ । 'পাঁকং মানুষ 
(5278771/7091%5 1৫/171671515) ও জাভা মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে যেমন অনেক মিল 

দেখা যায় তেমন কয়েকাট পার্থক্যও আবার সুপারস্ফূট। জাভা মানূষ লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট 
ছয় ইণ্চি, তাহার কপাল ছেট পিছনের দিকে ফিরানো, জোরাল চোয়াল, মাথা কিছুটা সামনের 
দিকে ঝ্াকয়া পড়া। মস্তিচ্কের আয়তন বর্তমান মানূষের দুই তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ বৃহত্তম 
গারলা ও নিকৃষ্ট আধুনিক মানুষের মাঝামাঁঝ। পাকিং মানুষ জাভা মানুষের তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত খবকায়, মস্তিচ্কের আয়তনও কিছ; বেশী এবং সম্ভবতঃ কিছু বেশী সোজা 
হইয়া চলিতে 'ফাঁবতে পাঁরত। ভূতাত্বকদের মতে, নবজীবায় যুগে গ্লায়োঁসন অধ্যায়ের 
শেষভাগে ও প্লিস্ট্রোৌসন বা হিমযুগেব প্রথমভাগে, অর্থাং ৫০০,০০০ হইতে ১,০০০,০০০ 
বংসর আগে পৃথিবীতে এই ধরনের মানুষের মত একপ্রকার জীব বাস করিত। 

ইউরোপে জাভা বা পাঁকং মানুষের মত কোন জাবের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ এ পর্যন্ত 
পাওয়া যায নাই। হাইডেল্বার্গে মাটির ৮০ ফুট নীচে চোয়ালের যে হাড় পাওয়া গিয়াছে, 
পাণ্ডতদের অননমান, ইহাও একটি মানুষের মত জীবের আঁষ্থ, কিন্তু পুরোপার মানুষের 
নহে। ১৯১১ খনীন্টাব্দে চার্লস ডসন সাসেক্সের কাছে একটি গাটির গর্তে (£7৪৮€] 1310 

* মাটির কিছ, তলায় মাথার খাঁলর কয়েকটি টুকরা, কয়েকটি দাঁত ও চোয়ালের কিছু অংশ 
আঁবত্কার কবেন। ইহা একটি স্ী-জাতীয় বনমানুষের জাবাশ্ম। জাভা বা পাঁকং মানুষ 
অপেক্ষা এই 'এওযানগ্রোপাস' (£9৫72110701165 ৫1/5077) বা পিলটডাউর্ন মানুষ অনেক 
উন্নত দৌখয়া পাঁশ্ডতগণের ধারণা হইয়াঁছল যে, সম্ভবতঃ আন্গ্রোপয়েড ও মানৃষের ইহা এক 
মাঝামাঝি অবস্থা। পিল্ট্ডাউন মানুষের জীবাশ্ম সম্পর্কে বটিশ মিউজিয়াম ও অক্সফোর্ড [ি*ব- 
বিদ্যলয়ের আযনাটাম ডিপামেপ্টের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সম্পাদিত কষেকটি গুরত্বপূর্ণ 
পরীক্ষার ফল সম্প্রাত প্রকাশিত হইযাছে (79411. 13721. 71145. (1৬৫1, 7715), 2, 10. 5) 
19)5 ; 40711176, 172, 0১,981, 0৮, 28, 1958 ; 1017476, 172, 0১. 1110, 
1৩০. 12, 193$)। এই পরীক্ষাগণল হইতে এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পিল্ট-- 
ডাউন মানুষের মাথার খ্যালটি প্রকৃত বনমানুষের হইলেও ইহার চোয়ালের হাড় ও *্বদন্ত 
সম্পূর্ণ নকল। প্রকৃত বনমানুষের মাথার খ্যালতে 'কর্পে প্রকৃত মানুষের চোয়ালের হাড় ও 
দাঁত সংযোঁজত হইল বহাাদন পর্যন্ত তাহা একদল নৃতাত্বক বৃঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
জাীবাশ্মের বাভন্ন অংশের ফ্লোরিণের পাঁরমাণ আঁত নিখুত ও নির্ভূলভাবে 'নর্ণয় করিবার ফলে 
এখন দেখা যাইতেছে, মাঁস্তচ্কের আধার মাথার খ্যাল অপেক্ষা চোয়ালের হাড় ও *বদন্ত 
অপেক্ষাকৃত অনেক সাম্প্রীতিক কালের জবাশ্ম। বর্ণের তারতম্যজনিত সন্দেহ ঢাকিবার জন্য এই 
হাড় ও দাঁত লৌহ-ঘাটত লবণ ও পোটাসিয়ম ডাইক্রোমেটের দ্বারা ঈষৎ রাঁঞ্জত করা হইয়াছিল। 
ইহা এক নিপূণ বৈজ্ঞানক জালিয়াতি এবং এতাঁদনে তাহা ফাঁস হইল। এওয়ানপ্রোপাসের 
আবিচ্কারে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস সদ্বম্ধে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল, [বিশেষজ্ঞদের 
ধারণা, এইবার তাহার অবসান হইল। 

উপরিউন্ত জাবাম্বের কোনটাই প্রকৃত মানুষের নহে, একথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ 
কারয়াছ। তথাপি ইহারা যে জাবের আস্তত্বের সাক্ষ্য দিতেছে সেই জীব আযন্প্রোপয়েডের 
পর্যায় আতক্রম করিয়া মানুষের পর্যায়ে উন্নত হইবার মহা অভিযানের পথে নিশ্চিতরূপে 
পা বাড়াইয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভ্রমীবকাশের ধারায় তিলে তিলে পাঁরবার্তত হইয়া সে 
মান্ঘ হইতে চাঁলয়াছে। মানুষের সব গণ না পাইলেও পশ; হইতে তাহার এখন অনেক 
বাধধান। আর তাহার পশ্চাতে ফাঁরবার উপার নাই; মানুষের বিরাট ভবিষ্যৎ রূমশ£ই াহাকে 
সম্মৃখের দকে হাতছানি 'দিতেছে। 



নিয়াপ্ডার্থাল মানুষ ১৭ 

হিমষঃগ 

মানুষের এরূপ বিবর্তনের পালা যখন চাঁলতেছিল সে সময়ে পাঁথবীব পৃষ্ঠ বিরাট 
ও ব্যাপক নৈসার্গক পারিবর্তনের দ্বারা আলোড়িত। পাঁথবী তখন ভূতত্য় পাঁববর্তনের 
সর্বশেষ পর্যায়ে। এক একবার পাথবীর উত্তাপ হিম-শশতল হইয়া সমগ্র উত্তব গোলার্ধ চাপা 
পাঁড়তেছে হাজার হাজার ফুট বরফের তলায়। এই অগ্রসরমান বর্ধমান বরফের পাহাড় পৃঁথবীর 
আঁধকাংশ জল আত্মসাৎ করবার ফলে নদ, হুদ ও সমুদ্রের ব্যাপক অংশ শুজ্ক। যেখানে আজ 
সমুদ্রের জল থৈ থৈ কাঁরতেছে, সে অণ্ুল তখন শুস্ক ভূখণ্ড, তরূলতা, প্রাণীর প্রাণচাণ”ল্য 
মুখর। বহ? সহম্র বংসর এইর্প অবস্থা চলিবার পব ধীরে ধীরে পাঁথবী আবার উত্তপ্ত 
হইয়া উঠিল। বরফের পাহাড় গলিয়া মেরুর দিকে ফারয়া চলল, আর সেই 'িগাঁলত 
জলরাশিতে স্ফীত সমদ্র, হ্দ ও নদী বহু ভূখণ্ড গ্রাস করিল। ভূতাত্বুকেরা অনুমান করেন, 
টারবার এইরূপ হিমষূগ পাঁথবাীর উপর দয়া বাহয়া গিয়াছে, প্রথমটি এক হইতে অর্ধ মালয়ন 
বংসর এবং চতুর্থাট প্রায় ৫০,০০০ বংসর আগে। অধ্যাপক আনেন্ট এস্টেভ্সের আঁভমত-_ 

পৃঁথবীতে আবার হিমযুগ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই এবং আমরা সম্ভবতঃ 
[হমযুগের অন্তর্বতাঁ চতুর্থ উফ যুগে এখন বাস করিতেছি । 

নিয়াস্ডা্থাল মানুষ 

আমরা মান্ষের 'ববর্তনের কথা বাঁলতোঁছিলাম। সরল রেখার মত সোজাভাবে এই 
বিবর্তন যে সংঘটিত হয নাই তাহাব এক প্রমাণ নিয়াণ্ডার্থাল মানুষেব মত কয়েকটি নিকৃষ্ট 
মনুষ্য প্রজাতির আবির্ভাব ও লোপ। পাথবীতে যখন চতুর্থ হিমযূগ চলতেছে সেই 
সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে মানুষের এক নিকষ্ট প্রজাতি নিষাণ্ডার্থাল মানুষের আস্তিত্বের 
কথা জানা বায়। ১৮৫৬ খুশজ্টাব্দে জার্মানীর ডুসেলডফেরি নিকট 'নয়ান্ডার উপত্যকায় 
এক গৃহার তলদেশে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের একটি অসম্পূর্ণ কঙ্কাল পাওযা যায়। তাহার 
কয়েক বংসর পূর্বে জিন্রাল্টার হইতেও এইরূপ একটি কঙ্কাল প্রাপ্তির সংবাদ আসে। 
বর্তমান শতাব্দীতে ফ্রান্সের নানাস্থানে-লা শাপেল, ল শুস্তিয়ে, লা কিনায়, ইংল্যান্ড, ইতালণ, 
স্পেন, রাশিয়া, পোল্যাপ্ড, ক্রোশিয়া, 'ক্রিমযা প্রীতি ইউরোপের সব, এসয়া মাইনর, 
প্যালেম্টাইন, 'সারযা, ইরাক ও উত্তর আরবের মরুভূমি অঞ্চলে, উত্তর আফ্রিকায় ও চগনে 
নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বহু কঙ্কাল ও তাহার ব্যবহৃত বহু যল্তপাতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া 
গিয়াছে। এইসব তথ্য হইতে এই মনুষ্য প্রজাঁতর আকাতর ও ব্যবহারের এক নির্ভরযোগ্য 
চিত্র গাঁড়য়া তোলা সম্ভব হইযাছে। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ ছিল বেটে ও খর্বকায়, উচ্চতায় 
পাঁচ ফুট তিন চার ইণ্চির মধ্যে। মাথা সাধারণতঃ একটু বড় ও সামনের দিকে ঝঠাকয়া 
পড়া; বৃহৎ ভ্রুযূগল, ক্ষুদ্র ও গোলাকৃতি চক্ষুদ্বয়, চ্যাপ্টা নাক ও কঠিন চোয়াল মুখের মধ্যে 
সম্ভবতঃ এক 'হংঘপ্রভাব ফুটাইয়া থাকবে । দেহের তুলনায় বাহু্বয় কিছ; ক্ষ্র। হাত ও 
পায়ের পাতা আবার সেই তুলনায় বড়। আয়তন ও জটিলতার দিক হইতে তাহার মস্তিচ্কের 
সন্পো আধুনিক মানুষের মাঁষ্তচ্কের প্রভেদ থাকলেও পূর্ববতর্ঁ যে কোন মনৃষ্যেতর 
জাতর মস্তি্ক হইতে ইহা অনেক উন্নত। ক্লৌনিয়ামের গঠন হইতে মনে হয় তাহার মধ্যে 
ষথেছ্ট বুদ্ধি ও ধাঁশান্তর 'বিকাশ ঘটিয়াছে। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ গূহাবাসধ, এক প্রকার 
পাঁরবার গঠনের প্রয়াস তাহাদের মধ্যে সৃষ্পন্ট, মৃতকে তাহারা কবরস্থ কাঁরত এবং সম্ভবতঃ 
আপ্নর বাবহারও তাহারা আয়ত্ত করিয়া থাঁকবে। আধৃনিক মান্ষের আবির্ভাব ঘটিলে 
তাহার সাঁহত সংঘর্ষের ফলে সম্ভবতঃ নিয়াপ্ডার্থাল প্রজাতি ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। 
ইহাদের শেষ বংশধরেরা যে খাটি মানুষের সমসামায়ক ছিল এবং এই দুই প্রজাতিয় মধ্যে 

৩ 
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মাঝে মাঝে যে যৌন সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল নূতাত্বুকেরা এরূপ আভিমত প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। 

৪1 বাভন্ন মনূষ্য প্রজাঁতর মাথাব খুঁলি। 
(১) পিথেকানূথ্রোপাস্, 0২) সিনান্ধোপাসূ, (৩) নিয়ান্ডার্থাল, 

(৪) ক্রোম্াগ্নন ও (৫) আধুনিক মানুষ 

জাধীনক ক্রোম্যাগ্নন্ ও গ্রিমান্ডি মানুষ 

অবশেষে চতুর্থ হিমযূগের অবসান ঘটিয়া ধীরে ধীরে পাঁথবীর আবহাওয়া আবার 
উফ হইতে আরম্ভ কারলে আমরা এক সম্পূর্ণ নৃতন মন্ষ্যজাতর আবির্ভাব লক্ষ্য কাঁর। 
ইহারা ক্রোম্যাগনন ও গ্রিমাল্ডি মানুষ। বর্তমান মানুষের সাঁহত ইহাদের কোন প্রভেদ 
নাই; বস্তৃতঃ ক্রোম্যাগূনন্ ও শ্লিমাজ্ড জাতির্প হইতেই আধানক ভূমধ্যসাগরণয়, 
আলুাইন, নার্ডক, সৌমটিক, মঙ্গোলশয়, নিশ্লুয়েড, অক্ট্রেলয়েড প্রভাতি জাঁতসমূহের 
উম্ভব। ফ্রাল্ের দর্দয়েন অঞ্চলে ক্রোম্যাগ্নন্ মানুষের ও দাক্ষণ ফ্রাল্সে ম'তোর নিকট 
্রিমাজ্ডি গৃহাকল্দয়ের তলদেশে 'শ্রমাল্ড মানৃষের কম্কাল পাওয়া শিয়াছে। আঁরনাক, ওৎ 
গারোন প্রভৃতি স্থানে ১৮৬০ খুজ্টাব্দে ফরাসণ প্রত্রতাতক এদূয়ার লার্তে যেসব প্রস্তরময় 
বল্গপাঁতি আবিষ্কার করেন ক্রোম্যাঙ্গনন্ মানুষ সেইসব যল্তের ির্মাতা। ইহারা মাথায় 
অনেক লম্বা; দেহসো্ঠৰ আত চমৎকার; মাস্তক্কের ক্রেনিয়াম পূর্ণমান্ায় বিকাঁশত। 
নিয়াস্ডার্থাল মানুষের মত ইহারাও গৃহাবাসণ, শিকারী, পাঁরবারব্ধ ও আঁশ্ন-ব্যবহারক। কিন্তু 
এই যর্যর জাঁবনের মধ্যেও ইহারা একরুশ সভ্যতা গাঁড়য়া তুজিতে ব্স্ত। প্রাচীন চিত্রাঙ্কন, 
তি উরি কিনি 
গ | 

যেসব আবিষ্কার ও তথ্যের কথা বলা হইল তাহা অবশ্য খুবই অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত । 
তাহা হইতে মানৃষের উংপাত্ত সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, মানূষ র্রমাবকাশের নিয়মে 
লিশ্নপ্রেপীর এক জাতের আ্ান্প্রোপয়েড হইতে উদ্ভূত। আযন্প্রোপয়েড ও মানুষের 
মাহামাঝি ক্রমশঃ মান্মষের মত দেখিতে অনেক প্রকার জীব আত্মপ্রকাশ কারয়া পরে লুপ্ত 
হইয়াছে। সধ্যবত এইসব জাবের আত অল্প সম্ধানই মিজিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উন্নত 
জআাদগ্রোপয়েড ও সবচেয়ে নীচু ও অন্শ্লত মান্য পিথেকানৃষ্ত্রোপাসের মধ্যে এখনও এক 



প্রাগোতিহাসিক হূগের জাবদ্কার ৯৯ 

বিরাট ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে। এইসব ফাঁক ভরাট করিতে না পারা পরন্তি মানুষের আদম 
বংশ-পারচয় অসম্পূর্ণ থাকতে বাধা। তথাপি ইহা সুনিশ্চিত যে, মায়োসন অধ্যায়ের 

গোড়ার দিকে মানুষ আ্যান্গ্রোপয়েডের পর্যায় আতিক্রম করে; মায়োসিন ও প্লায়োসিন 

অধ্যায়ে তাহার দেহ ও অপাপ্রতাঞগা সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপযোগণ হয়; তাহার মাঁম্তচ্কের 

এল 
ছি ডিক (4 দেরি? 

&। উচ্চতর প্রাইমেটের ক্রমবিকাশের নক্সা। 
(ডব্ু কে. গ্রেশগাঁরর নক্সা অবলম্বনে) 

পারবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটে গ্লায়োসন ও শ্লিস্টোসিন অধ্যায়ে এবং এই মাস্তচ্ক বাদ্ধ 
প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বনমানুষের দেহের আকৃতিগত নানা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য একে একে 
পারত্যন্ত হয়। মানুষের ক্রমাবকাশ সম্পার্কত উপারিউন্ত তথাসমূহ নক্সার আকারে ৫নং চির) 
দেখানো হইল। 

২.২। শ্রাগৈেতিহাসিক যূগে মানঘের তৎপরতা ও কয়েকটি আবিচ্কার 

সূতরাং প্লিসটোসিন যুগের প্রথম হইতে মানূষ পাঁথবীতে বাস কারতেছে। প্রায় এক 
[মাঁলয়ন বংসর। ইহার মধ্যে মানুষের লিখিত ইতিহাসের বয়স মাত্র পাঁচ হাজার বংসরের 
বেশী নয়। সাত ফি আট হাজার বংসর যাবং সে ধাতু ব্যবহার করিতেছে_-প্রথমে তায় 
ও িতল, কিছু পবে লৌহ। ইহার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বংসর মানুষ শুধু প্রস্তর বাবহার 
করিয়াছে। জাীবন-সংগ্রামে প্রস্তরনিমিতি যন্ত্রপাতি তাহার প্রধান সম্বল ও সহায়। পশ্চাতে 
ফেলিয়া যাওয়া কালজয়শ এইসব প্রস্তরের যন্ত্রপাতির ভগ্নাবশেষ তাহার লক্ষ লক্ষ বংসরের 
তৎপরতার একমাত্র নিদর্শন। কঠিন পাষাণ মহাকালকে ফাঁক দয়া বিস্মাত অতাঁতের কত 
কথা, কত ইতিবৃত্ত ষুগের পর যুগ নিঃশব্দে, সযত্কে বহন কাঁরয়া আনিম়্াছে। 

প্রস্তর ব্যবহার ও প্রস্তরনার্মত যন্তের উন্নতি ও ক্রমাবকাশ লক্ষ্য কয়া প্রত্নতাত্বকেরা 
সমগ্র প্রস্তরষূগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন-পররা প্রস্তরযূঙ্গ (68160116171 
বা 010 96076 4£) ও নব্য প্রস্তরষুগ (০০110710 বা 6৮4 51056 4১26)। 

মানুষের তৎপরতায় নব্য প্রস্তরষুগের বৌশষ্ট্য প্রকাশ পায় আনুমানিক দশ হইতে বার হাজার 
বসর পূর্বে। সূতরাং প্রস্তরষূগের প্রায় সবটুকূই বালিতে গেলে পুরা প্রস্তরযুগ। মানুষের 
ক্লমাষকাশের সর্বশেষ ধাপগুলি এই যুগের অন্ততুন্তি। এই বিবর্তনের সলো সঙ্গে তাহার 
যন্দরনির্মাণের দক্ষতারও লক্ষণণয় পাঁরবর্তনি ঘটে। নিয়ান্ডার্থাল মানুষের ফল্পুপাতির স্ছিত 
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তাহার পূর্বগামণ এওয়ানখ্রোপাস, সিনানগ্রোপাস ও পিথেকানূগ্রোপাস মানুষের নির্মিত যন্মের 
অনেক প্রভেদ। সেইর্প প্রভেদ আবার নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের ও সত্যকার মানুষ ক্োম্যাগূনন্ 
ও 'গ্রমাজ্ডিদের নির্মিত যন্দোর মধ্যে 

যন্ত্র ও তাহার ব্যবহারের বিবর্তন লক্ষ্য কাঁরয়া বিভিন্ন যুগের তংপরতা নির্দেশ কারতে 
বিজ্ঞানীরা ইংরেজশতে '০110010 কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ০100" কথায় যাহা 
বুঝানো হইযা থাকে, বাংলা কৃষ্টি, সংস্কাত বা সভ্যতা প্রভীতি কথায় ঠিক তাহা বুঝানো শন্ত; 
সূতরাং আমরা কালচার শব্দটিই ব্যবহার কাঁরব। যাহা হউক নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের পূর্ববতাঁ 
কয়েক লক্ষ বংসরের তৎপরতাকে আমরা চেলীয় কালচার (60116116817) (91006) ও তাহার 
নিজের বিশ ক '্তশ হাজার বংসবের তৎপরতাকে ময্স্তেরীয় কালচার (10713001121 
€,৪11001৫) নামে আঁভহিত কারব। ফ্রান্সের 01)01165 ও 1.6 74190501614 প্রাগোতিহাসিক 

মানুষের যন্ত্রপাতি ও দেহাবশেষ ইত্যাঁদ প্রথম পাওয়ার জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 
আধুনক মানুষের আবির্ভাবেব পর তাহার তৎপরতার 'বাভন্ন সূক্ষতর প্রভেদ ও বৈশিষ্ট্য 
আঁবচ্কৃত হইয়াছে। 'বাভন্ন স্থানে যন্ত্রপাতি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কারযা সেইসব স্থানের 
নামানুসারে ইহাদের তৎপরতা প্রকাশ করিবার রীতি; যেমন-আরনেশীয় কালচার ফ্রান্সের 
আরিনাক হইতে), সলমন্রীয কালচার (ফ্রান্সের সলুন্রে হইতে), ম্যাগ্দালেনশয় কালচার 
(সুইটজারল্যান্ডের লা মাদলেইন হইতে), আজলীয় কালচার (ফ্রান্সের মা দাশজল নামানসারে) 
ইত্যাঁদ। 

€১) পারা প্রস্তরঘ্গ 

চেলখয় কালচার 

পুরা প্রস্তরযুগের মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহক। শিকাবই তাহার প্রধান উপজশীবকা। শিকাব ও 
আত্মরক্ষার জন্য চেলীয় মানুষ পাথরের যেসব অস্ত্র বা 'ইয়োলিথ্* (৫9111]) তৈয়ারী করে 

তাহা নিতাম্তই বিশেষস্বহশীন। পাথর ঠুকিয়া ও ভাঞ্গায়া সাধারণ অবস্থা হইতে আঁধকতর 
কার্যকরী ও তপক্ষধাগ্র পাথরের টুকরা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ইয়োলিথের মধ্যে প্রকাশ পাইলেও 
চ্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত পাথরের টুকরার সঙ্গে ইহার প্রভেদ এত অক্প যে, ইয়োলিথগৃলি 
সঅ-সত্যই মানুষের হাতের কাজ কিনা, সে বিষয়ে এখনও অনেকের সন্দেহ আছে। প্রথমে 
এইরূপ এক ধরনের অস্দের দ্বারা সব রকমের কাজ চালানো হইত; যেমন-স্ভাঁর, করাত, চাঁছা 
ছোলার অস্ প্রভীতি। পাথরের টুকরা হইতে ছুরি, করাত প্রভীতি বিশেষ ধরনের বাভন্ন 
ঘন্মপাঁত তৈয়ার কারবার কৌশল চেল'য় মানুষ আভিজ্ঞতা বৃম্ধর সঙ্গে সঙ্গে আতি ধারে 
ধারে আয়ত্ত করে। ৪ 



ম্ক্তেরণয় কালচার ২১ 

এইরূপ যন্ত্র নির্মাণের মধ্যে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার যথেষ্ট পারচষয মলে। যে 
কোন পাথর হইতেই আর ভাল ও কার্যকর অস্ত তৈয়ারী করা যায় না। সৃতরাং এই কাজের 
উপযোগী ক্লিপ্ট বা চকৃমকি পাথর চিনিবার কৌশল তাহাকে আঁবচ্কার কাঁরতে হইয়াছে। 
তারপর পাথরের টুকরা বাঁহর কাঁরয়া কার্যকরী নানা ধরনের অস্ত গাঁড়তেও এক বিশেষ 
পদ্ধাত অবলম্বন আবশ্যক। গর্ডন চাইল্ড বলিয়াছেন_ একপ্রকার বৈজ্ঞানিক এীতহ্যের সান 
না কাঁরয়া এইরূপ যন্ন তৈয়ারী করা যায় না। 411) 0110 00150 0£1079116 (0০01, 

(110 68111656 001011)011710165 190 10 100110 0১ 2 50101010150 00101010, 
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তাহার শিকার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। চেলশয মানুষ যেমন বন্য জন্তু শকার করিত, সে নিজেও 
ছিল সেরূপ বহু হিংস্র বন্য জন্ডুর এক আত লোভনীয় শিকার। সামান্য পাথবের টুকরার 
উপর নির্ভর কারয়া বহৃগুণ বলশালী জন্তুদের শিকার কারতে হইলে ইহাদের স্বভাব, 
গাঁতাবাঁধ, প্রাপ্তস্থান, শিকারের প্রকৃষ্ট খতু ইত্যাঁদ নানা 'িবষযে যথেণ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। 
ধীরে ধীরে এইসব জ্ঞান আয়ন্ত না হওয়া পর্যন্ত শিকারে সাফল্য লাভের আশা যে দুরাশা 
তাহা সহজেই অন্মেয়। অতএব 'শিকার-প্রচেষ্টার মধ্য দয়া সে নিঃসন্দেহে প্রার্িবিদ্যাব 
প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করিয়াছল। 

চেলীয় মানুষের কালে, সম্ভবতঃ সর্বশেষ হমযুগ আঁবভাবের আগে, একপ্রকার প্রস্তর- 
শিজ্প গাঁড়য়া উবার নানা প্রত্বতত্ীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল পাথর হইতে নিক্কান্ত টুকরার 
সাহায্যে ষেসব অস্ত তৈযারী হইত তদ্দ্বাবা সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর শিল্প 19101150050, 
ইউরোপ ও এসিয়ার উত্তরাংশে প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল। ট.করার পর ট;করা বাহির কাঁরয়া 
মূল পাথরকেই অস্ব বা যন্ত্রে পাঁরণত কারবার যে দ্বিতীয় কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, 
তদ্দ্বারা গাঁড়যা উঠে দ্বিতীয় শ্রেণীর িল্প 0010 111017907% । দক্ষিণ ভারত, 'সারয়া, 

প্যালেম্টাইন, আঁফ্রকার সব, স্পেন, ফ্রাল্স ও ইংল্যান্ডে শেষোস্ত শিল্পের অনেক নাঁজর 
মালিয়াছে। 

পুবা প্রস্তরযূগের প্রথম ভাগে কয়েক লক্ষ বংসরের মানব তৎপরতার ইহাই সংক্ষপ্ত 
ইীতিহাস। এই তংপরতাব গাঁত আতি *লথ। সামান্য এতটুকু উন্নাত সাধন কারিতে হাজার 
হাজার বংসর কাটিয়া গিয়াছে । একাঁদক দিয়া মানব ইতিহাসের ইহা মহা নিশ্চেষ্টতার যূগ। 

মহষ্তেকীয় কালচার 

আনুম্যানক ৫০,০০০ বংসর পূর্বে চতুর্থ হিমযূগ অগ্রসর হইবার সময় ইউরোপে যে 
মুস্তেবীয় কালচারের পারচয় পাওয়া যায়, নানা দিক দিয়া তাহা উন্নত ও বিশেষত্বপূর্ণ। 
মুস্তেরীয় কালচারের নায়ক খর্ককায় নিয়ান্ডার্থাল মানুয। আধুনিক মানুষের মত সহজ ও 
সাবলীলভাবে কথা বাঁলবার ক্ষমতা তাহার না থাকলেও সে মোটের উপর কথা বাঁলতে পাঁরত। 
এ ক্ষমতা না থাকলে 'নয়াণ্ডার্থাল মানুষের মধ্যে যে সগ্ঘবদ্ধতার পারচয় পাওয়া যায় তাহা 
সম্ভব হইত না। 

আঁশ্নর আবিষ্কার 

'মৃস্তেরীয় কালচারের প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল কৃিম উপায়ে আঁখ্ন উৎপাদনের 
কৌশল আয়ত্ত করা। কেহ কেহ বলেন, চেলশয় মানুষই আঁগ্নর আঁবজ্কারক। এ সম্বন্ধে 
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সঠিকভাবে অবশ্য কিছু বলা যায় না। চেলীয় মানুষের আগুন ব্যবহারের প্রমাণ বিরল, 
মুস্তেরীয কালচারের বহু নিদর্শনেই আগুন ব্যবহারের প্রমাণ বর্তমান। নানা প্রাকৃতিক 
ঘটনার মত প্রথম হইতেই মানুষের পাঁরচয় হইয়াছিল আগুনের সঙ্জো। স্বাভাবিক ছিদ্রুপথে 
ভূগর্ভ হইতে নির্গত জবলল্ত পেক্্রোলিয়াম বা স্বাভাবিক গ্যাসের আগুন সে নিশ্চয়ই কোথাও 
না কোথাও দেখিয়া থাকবে। বন্দ্রপাতের ফলে বা ডালে ডালে ঘষা লাগিয়া আপনা হইতেই 
উদ্ভূত দাবানলের আভজ্ঞতা তাহার নিশ্চয়ই হইয়াছিল। তারপর আপ্দেয়াগারর আগুন। 
দাবানল বা আগ্নেয়গিরর আগুনের মৃর্তি দেখিয়া সে ভীত ও বিহবল হইলেও জলন্ত 
বাভাবিক গ্যাস ও পেষ্ট্রোলয়ামের অপেক্ষাকৃত শান্ত আগুন দেখিয়া হয়ত সে সাহসে ভর 
করিয়া আগাইয়া থাকিবে। কৌতৃহলবশে তাহাতে একথণ্ড কাঠ বা শুদ্ক গাছের ডাল 
ফোঁলয়া হয়ত দেখিয়া থাকবে, তাহাও আগুনের স্পর্শে জবালয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায় 
একথখণ্ড কাঠ ধরাইয়া তাহার সাহায্যে অন্য রাক্ষিত আর একটি কাঠের স্তৃপে অগ্নিসংযোগ 
করিবার প্রবল ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবক। আগুনের সাহত পরিচয়ের প্রথম পর্বে আদম 
মানদ্ষ নিঃসন্দেহে এ জাতীয় অনেক পরাক্ষা করিয়াছল। আগমনের সবধবংস+ প্রলয়ঙ্কর 
রুপ ছাড়া এক কল্যাণময় রূপও যে আছে -ইহা যে অন্ধকার নাশ করে, উত্তাপ দান করে ও 
বন্য জন্তুকে কাছে ঘেশষতে দেয় না-_তাহা উপলাব্ধ করিয়া সে প্রকৃতির উপর নির্ভর কারবার 
পারবর্তে কৃত্রিম উপায়ে নিজেই আঁগ্ন উৎপাদনে উদ্যোগণ হয়। চক্মাক পাথরের সাহত 
হেমেটাইট বা লৌহঘাঁটিত কোন খানিজ পাথর ঠুকিয়া অথবা দৃইটি শুঙ্ক কাম্ঠখণ্ড পরস্পরের 
সহিত ঘায়া, অথবা বাঁশের চোঙেব মধ্যে আবদ্ধ বাতাসের চাপ বাদ্ধ কারয়া আদম মান্ষ 
কৃরিম উপায়ে আগ্ন উৎপাদনে সক্ষম হয়। এই যুগান্তকারী আবিদ্কারাট ঠিক কখন ও 
কোথায় প্রথম সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা বোধহয় চিরকালের জন্য রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে। 

মান্ষের বিবর্তনের ইতিহাসে আশ্নর আবিচ্কারের গূরুত্বের উপর জোর "দিবার প্রয়োজন 
নাই। এই আবিচ্কারের মধ্য 'দিয়া মানুষ প্রকাতির এক বিরাট শীল্ধকে বশীভূত করে। এই 
প্রথম প্রকাতির এক শান্তর উপর আধিপত্য প্রীতষ্ঠিত কারয়া নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ 
কারবার পথে অগ্রসর হয়। মানুষ নিজের ভাগ্য নিয়ম্ণেব ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিযাই ক্রমে 
পশত্ব হইতে মন্য্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রচেক্টার ইতিহাসে আঁশ্নর বাবহার আবিষ্কার 
এক বিরাট বৈস্লবিক ঘটনা । গর্ডন চাইল্ড লিখিয়াছেন_-“300 11) 1০001176217 
09101171178 00৮51) (170 110, 11) (191791১0106 0100 1151176 10, 10991 [02006 ও. 
10%01001101991) 00121001010] 10)0 19017951081 01 01170 210171915, [০ 
7195 25501100108 1015 17070001100 2190 [7910172 117050117* 

আদিম মানুষের মনের উপরেও এই আবিক্কারের প্রতিক্রিয়া বড় কম হয় নাই। সে দোখিল, 
দুইখপ্ড কাঠ বা একটি চক্মি ও হেমেটাইট ঘাঁষবামার প্রায় কিছ না হইতেই এক আশ্চ্ 
গুণ ও শক্তিসম্পন্ন 'জানিষের উপাত্ত হইতেছে। এই অভিনব অভিজ্ঞতা হইতে সে এক নৃতন 
সযাক্টর আনন্দ উপভোগ কারিল তো বটেই, আঁধকন্তু সে নিজের মধ্যে আঁবিচ্কার করিল স্রষ্টার 
দঃজ্ঞেয় ক্ষমতা। তাহার আত্মীব*বাস বহূগ্ণ বাধিত হইল। 

এখন হইতে দুরন্ত শীতের রাত্রি তাহার কাছে আর বিভীষিকা নহে। এমন কি, নাঁত- 
শীঁতোফ ও হিমমপ্ডলে গিয়া বসাতি স্থাপনও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল। অশ্নির সাহায্যে 
একদিকে গূহা-কন্দর আলোকিত কারয়া ও অন্যাদকে হিংস্র পশুর অতাঁক্ত নৈশ আক্রমণ 
প্রাতহত কায়া সে পূর্বাপেক্ষা অনেক নিরাপদ ও আরামপ্রদ আশ্রয় গাঁড়য়া তুিল। এই 
সময়ে সম্ভবতঃ রম্ধন-বদ্যাও আবিষ্ষৃত হইয়া থাকিবে । ইহাতে খাদ্য-নির্বাচনের স্বাধশনতা 
অনেক বর্ধিত হয়। পরবতী যুগের মৃংপার ও ধাতব দুব্যাদর নিমাণ-কৌশল আবিষ্কার 
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হল্সের উল্লাতি ২ 

মৃখ্যতঃ এই অশ্নির আঁবচ্কারেরই ফল। মানুষের জীবনে ও তাহার সমাজে আঁ্নর 
অপারহার্যতার কথা স্মরণ কাঁরয়াই গ্রীকরা প্রোমোথউসের আণ্ন অপহরণের উপাখ্যান রচনা 
কারয়াছিল। 

মুস্তেরীয় মানুষ সপাঁরবারে বাস ও দলবদ্ধভাবে শিকার কারত। সমাজগঠনের ইহাই 
প্রার্থামক প্রয়াস। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাহারা বিশেষ যয়ের সাহত মৃতের 
কবর দিত। লা শাপেল-ও-স্যাঁতে প্রাপ্ত একটি মুস্তেরীয় কবরে মৃতের মাথার নীচে পাথরের 
বালিশ, তাহার কাছে কয়েকটি যন্ত্র ও মাংসের শিল"ভূত টুকরা পাওয়া যায়। আশেপাশে 
পাথরের খিলান 'দিয়া মাটির চাপ হইতে মৃতের দেহরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তারপর মৃত 
যাহাতে উত্তাপ পাইতে পারে সেই জন্য চুল্লী বা আগুন জবালিবার জায়গার আঁত গনকটে 
মৃতদেহকে কবরস্থ দেখা যায়। মৃতদেহের এরুপ যত্ন দেখিয়া মনে হয়, মৃত্যুর পরও একপ্রকার 
জীবনের আঁস্তত্বে মূস্তেরীয় মানুষ বিশ্বাসী ছিল; তাই তাহার জন্য উত্তাপ, যন্ত্পাতি ও 
খাদ্যের ব্যবস্থা । তখন হইতেই সে মৃত্যুরহস্যের কথা গভীরভাবে 'চন্তা করিতেছে । সুদূর 
প্রাগোতিহাঁসক যুগের আঁদম মানুষের মনোভাব এীতিহাঁসক কালের মানুষের 'চন্তাধারায় ও 
কার্যকলাপে যে র্প প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ কাঁরতে পারে ও কাঁরতেছে তাহার অকাট্য প্রমাণ 
[পরামড ও তাজমহল । মৃতের পাঁরচর্যার বিশ্লেষণ হইতে নৃতাঁত্বকেরা চেলীয় মানুষের মধ্যে 
একপ্রকার প্রাথামক যাদ্যাবদ্যার 'বকাশ লক্ষ্য কাঁরয়া থাকেন। 

আরনেশীয়, ম্যাগ্দালেনশয় ও ভন্যান্য কালচার 

আনুমানিক ত্রিশ হাজার বসব পূর্বে চতুর্থ [হমযুগের অবসানের সঙ্জে বা অবাবাহত 
পবে মুস্তেরীয কালচারের সমস্ত আস্তত্ব লোপ পায়। এইরূপ সময়ে সম্ভবতঃ নিয়ান্ডার্থাল 
প্রজাতির মানুষ সম্পূর্ণ লুস্ত হইযা গিয়াছিল। নিযাণ্ডার্থাল প্রজাতর লোপ ও আধুনিক 
মানুষ ক্রোম্যাগনন্ ও গ্রিমাঞ্ডি প্রজাতির উদ্ভব প্রায় একই সময় সংঘাঁটত হইতে দেখা যায়। 
এই শেষোস্ত মানুষ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভীতি নানা স্থানে প্রাগেতিহাঁসক 
তৎপরতার যেসব চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহাতে পূর্ববতর্শ যে কোন মনুষ্য প্রজাতি অপেক্ষা 
তাহাদের উন্নততর অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। জীবনধারণের সংগ্রামে পরিবেশকে আয়ত্তে 

মধ্যে আনতে এই জাতি অনেক বেশশ সাফলোোর পাঁরচয় 1দয়াছে। 

ঘল্দের উন্নতি 

প্রথমতঃ যন্ত্র নির্মাণ-কৌশলের কথাই ধরা যাক। ইহারা যে নানা ধরনের আধকতর 
কার্যকরী যল্পুই তৈয়ার করিয়াছে তাহা নহে, যন্ত্র তৈয়ারীর জন্য আবার যন্মও গাঁড়য়াছে। 
তারপর ঘন্দ ও অস্ নির্মাণের জন্য ক্রিণ্ট পার্থর ছাড়া আঁতকায় প্রাগোতহাসিক জন্তুর হাড় 
ও দাঁতের বাবহার ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব। অস্যের মধ্যে নানা ধরনের তশক্ষ! যল্্, 
ফলা, তীরের অগ্রভাগ, কাঠ, পাথর প্রভাতি কাঠন দ্রব্য ছিদ্র কারবার ড্রিল বা বেধন যন্র, 
বর্শা-নক্ষেপক যন্ত ও হার্পণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বিশেষ ধরনের ফলার আঁস্তত্ব ও 
তখনকার প্রাচীর চিত্র হইতে বুঝা যায় যে, এই নৃতন মানবগোহ্ঠী তশীর ধনুক ও বর্শা 
নিক্ষেপের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে ধনুক একপ্রকার হইঞ্জন-বিশেষ। ইহার 
দ্বারা একই দৌহক পেশী-শাল্তর সাহাযে অনেক বেশ জোরে তশীর 'নক্ষেপ করা সম্ভব। 
সেইরূপ বর্শা-নিক্ষেপক বন্দও লিভারের সাহায্যে বর্শার গাঁতশান্ত বৃদ্ধি কারয়া থাকে। 
হাপণ, বড়াশি প্রড়ীত দেখিয়া মনে হয়, তাহারা মাছ ধাঁরবার বিদ্যাও শিখয়াছিল। 

এইসব হল্ত ও অস্মে সাঁজ্জত হইয়া আঁরনেশীয়, ম্যাগ্দালেনণয় প্রভৃতি কালচারের 
নন্ষাজাতি খাদ্য-সংগ্রহের ব্যাপারে মুস্তেরীয়দের অপেক্ষা অনেক যেশশ সাফল্য অজন 



২৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

করে। এই সাফলোর ফলে এই সময়ে মন্যষাজাতর লোকসংখ্যা বিশেষভাবে বুদ্ধি 
পাইয়াছিল। একমান্ত ফ্রান্সেই পপা প্রস্তরষুগের শেষভাগে যেসব নর-কত্কাল পাওয়া 

টা না ২ ২১ ১৬১২ 

কহ 

৭। প্রস্তরষূগের যন্ত্রপাতি। 
(১) ছুরির ফলা; (২) '্রিল বা বেধন যন্ল; (৩) তারের ফলা; 

(৪) বর্শা-নিক্ষেপক যন্ত; (৫) হাড়ের হার্পণ 

গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পূর্ববতাঁ সমগ্র পুরা প্রস্তরষূগের নর-কষ্কালের একত্রিত সংখ্যা 
অপেক্ষা বেশশ। 

প্রাগোতিহাদিক চিন্রাম্ফন ও ভাক্কর্ষ 

খাদ্যের ভাবনা অনেকটা দূর হইলে মানুষের ভাগ্যে সম্ভবতঃ এই প্রথম কিছু 
অবসর 'মালতে; লান্গিল। প্রাগোতিহাসিক মানুষ চিন্রা্ষন, ভাস্কর্ধ প্রভৃতি নানা 

দিক হইতে 

কিছ 
বিষয়ে 

মনোনিবেশ করে। ম্যাগ্দালেনীর কালচার চিত্রাঙ্ষন ও ভাস্কর্ষের বিশেষ 



চিন্্রাৎফন ও ভাচ্কর্ষ যা 

সমন্ধ। প্রস্তর ও হাতশর দাঁতে নার্মত ফন্ত্রপাতির উপরে এইসব চত আঁঙ্কত। 
গৃহাপ্রাণীর ও ছাদ এইরূপ বহু চিত্রের দ্বারা সুশোভত দেখা যায়। প্রা সব ক্ষেত্রেই 
ধত্রের বিষয়বস্তু জন্তু-জানোয়ার, িশেষতঃ সেই সব জন্তু যাহা প্রগোতিহাসক মানুষের 
প্রিয় শিকার ছিল; যেমন--বাইসন, বলগা হারণ, বন্য অশব, ভল্ল-ক, বন্য শূকর, বন্য 
গবাঁদ পশূ ও মাঝে মাঝে আঁতকায় জন্তু। প্রথমে এইসব চিত্র ছিল কেবল রেখাঙ্কন। 
আঁরনেশখয় কালচারে রেখাচিন্তরের পাঁরচয় পাওয়া যায। ম্যাগ্দালেনীয চিন্রাঙ্ফনে রেখার 
পর্যায় শেষ হইয়াছে: ইহা সবাঁদক 'দিযাই পাঁরপূর্ণ। চিত্রের প্রকাশভণ্গী ও গভীরতার 
মধ্যে শিজ্পর অপূর্ব নৈপুণ্যকে ভুল কারবার উপায় নাই। বর্তমান নামকরা চন্রিশিকপীদের 
মতে এইসব প্রাগোতিহাঁসিক চিত্র সবাঁদক দিয়াই খাঁটী আর্টের পর্যাযভুস্ত। 

৬ ১০ 

৮। বলগা হবিণ 1শকার- স্পেনেব কুইভা দেল মা দ' জোসেফ গুহাকন্পরে প্রাপ্ত 
পৃবা প্রস্তরযূগের একটি প্রাচীর "চন 

এইখানে একট কথা আমাদের ?বশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। প্রাগোতহাসিক শি্পী 

ঠিক আর্টের জন্য চিত্র আঁঙ্কত করে নাই বা নানাপ্রকাব প্রস্তরমর্ত গড়ে নাই। তাহার 

উদ্দেশ্য ছিল অনার্প। শিকারের মধো সব সমযেই একটি আনশ্চয়তা থাকে। এই 

আনশ্যয়তার উপর শিকারর কোন হাত নাই, অথচ ইহা তাহার ও পারবারবগের পক্ষে 

আহার বা উপবাসের সমস্যা। এইরূপ অবস্থা 1শকারের সম্ভাবনা বাড়াইবার জন্য 

প্রাগোতহাসিক [শিকার যাদ্বিদ্যার শরণাপন্ন হইযা থাকিবে। মনে হয় তাহার শিল্প-সৃষ্টি 

প্রধানতঃ এই যাদুবিদ্যার দ্বারা অনাপ্রাণিত। গূহাগার্ে একটি বাইসন বা বলগা হরিণের 

ছঁব আকবার সময় তাহার মনে হইয়াছে, এই একটু আগেও যেখানে কিছুই ছিল না, এখন 

দেখ সেখানে কেমন একটি নধরকা্তি বাইসন বা বলগা হরিণ দাঁড়াইয়া আছে, যেন হাত 

বাড়াইয়া ধরা চলে। পাথরের আর এক খোঁচায এইবাব একটি বর্শা আঁকয়া বাইসনটিকে 

বিদ্ধ কারলেই হইল। গৃহা-কন্দরে চিতিত এই মার্ত কি মিথ্যা? বাহরের মূন্ত প্রান্তরে 
গিয়া সে কি আাঁবলম্বে দোঁখতে পাইবে না, সত্যই সেখানে এইরূপ একটি নধরকাদ্তি বাইসন 
তাহার বাঁলম্ঠ হাতে বর্শা-বিদ্ধ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; এইভাবে যাদহবদ্যার 

প্রভাব বাড়াইবার জন্য প্রাগোতিহাসিক চিত্রকর স্বেচ্ছায় দুর্গম বিপদসক্কুল ও বাসের অযোগ্য 

গৃহা-গহবর বাছয়া লইয়াছে এবং নানাপ্রকার দৌহক রেশ ও অসুবিধা সত্তেও এই সকল 

দূরধিশম্য স্থানে বাঁসয়া ছবি আঁকয়াছে। কারণ, তাহার মনে হইয়াছে, এইরুপ অস্াধা 

£ 
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সত্বেও যাঁদ জীবন্ত চিত্রাঙ্কন সম্ভবপর হয়, তবে শত আনশ্চয়তা সত্তেও হয়ত সে শিকারে 
নফল হইবে। আব একটি বিষয় লক্ষণীয় এই ষে, এইসব চিত্লে কাচং মনুষ্য-মূর্তি দূজ্ট 
হয়। মানের প্রাতকীতি আকলে পাছে জন্তুরা তাহা দৌখয়া মানুষের উপর অনুরূপ 
পাল্টা যাদুবিদ্যা প্রযোগ করে, সম্ভবতঃ সেই ভয়ে এইবূপ শচনতরাঙ্কন হইতে সে সম্পূর্ণ 
বিবত থাকযাছে। 

আঁরনেশীষ ও প্রেদমোস্তীয় ভাস্কবদের তৈযাবী পাথব ও হাতীর দাঁতের কয়েকাঁট 
দুদু নাবী মৃর্ত পাওযা িয়াছে। ইহারা সন্তান-সম্ভবা স্থূলকায়া নারীদর মূর্তি; স্ত্রী 
জাতির দৌহক বৌশশ্ট্যগ্াাল অস্নাভাবকভাবে আতরাঞ্জত, অথচ মুখমণ্ডলে নাক, চোখ, মুখ 
প্রভীত কছুই দেখানো নাই। এই মৃিগুলিও যাদাবদ্যাব এক প্রকাশ। এইবৃপ উদ্ভট 
মূতিবি দ্বাব৷ সম্ভবতঃ উর্বিতার হীঙ্গত করা হইয়াছে। মন্ষাজাতিব উর্ববতাঃ শিকারের 

৯। আঁরনেশীয় ও প্রেদমোস্তীষ ভাস্কবদেব তৈযাবী নাবী মৃর্তি। 

প;রা প্রস্তরযুগের শেষভাগে অবিনেশীষ, ম্যাগৃদালেন?য়, প্রেদ্মোস্তীয় প্রভাতি বাভন্ন 
কালচাবের মানুষের উপরিউন্ত তৎপবতা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে. মানুষ এই সময়ে 
দ্রুত উন্নাতির পথে অগ্রসর হইযা চলিযাছে। মান্র ২০,০০০ বংসরের মধ্যে পূরা প্রস্তরষূগের 
শেষ নেতারা পাথরের যন্ত্র নির্মাণে যুগান্তর আঁনযাছে। পাথরের সঙ্গে সঙ্গে হাড় ও দাঁত 
যন্ম ও অস্ত নির্মাণের কাজে প্রযোগ কাঁরযাছে। তার, ধনুক, বর্শা, হাপ্পণ প্রভাতি নূতন 
নূতন অস্ত উদ্ভাবন কবিয়া তাহার শিকার জীবনের সাফল্য সুনিশ্চিত কাঁরয়া তুিয়াছে। 
চিন্রাৎকন, ভাস্কর্য ও যাদহাবদ্যার মধ্য দিয়া মানব মনের উচ্চতর বৃত্তিগলর অনুশশলন আরম্ভ 
কাঁরয়ছে। শেষের দকে আজিলীয় কালচারের একদল মানূষ কুকুরকে পোষ মানাইয়া 
শিকারের ইতিহাসে আর একটি নৃতন অধ্যায় রচনা করে। পশূকে পোষ মানাইবার ইহাই 
প্রথম দঙ্টান্ত। সেইরূপ কাম্পিনীয় কালচারের আরও একদল মানৃষকে মৃতপান্র গাঁড়বার 
প্রাথীমক চেষ্টাও এই সময়ে কাঁরতে দেখা যায়। সুতরাং পৃরবিতর্ যূগের লক্ষ লক্ষ বংসরের 
ব্যাপক নিশ্চেষ্টতার তুলনায় ইহা যে আত দ্রুতগাঁত তাহাতে আর সান্দেহ কোথায 2 তথাপি 
প্রস্তরষ্গের প্রথম ও বিরাট বিশ্লব সংঘাঠিত হইতে তখনও বাক। মানূষ তখনও খাদ্য- 
অংগ্রাহকের অবস্থা হইতে খাদা-উৎপাদকের অবস্থায় উল্লশত হয় নাই। 
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€২) নব্য প্রপ্তরঘূগের [বস্লব-কাঁঘ, পশুপালন, মৃংশিষ্প, ইত্যাঁদ 

গর্ডন চাইল্ড্ খাদা-সংগ্রাহকের অবস্থা হইতে খাদ্য-উৎপাদকেব অবপ্থায় মানুষের উন্ননত 
হইবার ঘটনাকে বৈগ্লবাত্মক বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। পশু ও মৎস্য শিকারের চ্পারা ও তাহার 
ফাঁকে ফাঁকে বনের ফলমূল কুড়াইয়া যখন মানুষের দন কাঁটিতোঁছল, তখন একমান্ন খাদা 
সংগ্রহ করা ছাড়া তাহার আর কিছ; কারবার ফুরসত ছিল না। শকাংরর পশ্চাতে ছযটিয়া 

বেড়াইবার জন্য স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন হয় নাই, দলবদ্ধভাবে বিচরণ কাঁরলেও এই 
অবস্থায় গ্রাম ও সমাজ জীবনেব উদ্ভব অসম্ভব । এই যাযাবর জীবনে শিশু ও বদ্ধ অন্ত 
বোঝা স্বরূপ । তাহাদের সংখ্যাবাদ্ধ নর্ভর করিধাছে ?শকাবেব সংখ্যা ও সুলভতার উপর। 
[শিকার যেখানে অপ্রতুল ও নিঃশেষের পথে, মন-ফ্যগোম্ঠীও সেখানে ক্রমশঃ ক্ষায়ফু। 

এই অবস্থার সহিত খাদ্য-উৎপাদকের অবস্থাব তুলনা কবা যাক। কৃষির আবজ্কাবেব 
ফলে সে এখন 'ানজেই শস্য উৎপাদন কাঁরতেছে। মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাঁদ পশুকে 
পোষ মানাইয়া খাদা-তালকায় মাংস সরবরাহের চিবস্থায়ন বন্দোবস্ত কারযা লইয়াছে। 
শস্যক্ষেত্ ও পশুর পাল তদারক করিবাব জন্য এখন হইতে স্থায়ীভাবে একস্থানে বসবাসের 
প্রয়োজন হইযা পড়ে। ইহার ফলেই গ্রাম ও একপ্রকার সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কীষজাত 
ও পশুজাত রকমার খাদ্য মানুষের পুষ্টিবর্ধন কারতে থাকে। লোকসংখ্যা দ্ুত বদ্ধ 
পাইতে থাকে। শিশু ও বৃদ্ধ তখন আর বোঝা নহে; তাহারা স্বপ শ্রমসাধ্য পশুপালন, 
ক্ষেতের আগাছা বাঁছবার কাজে সহাযতা কাঁরতে পারে। বংসবের যে সময়ে কীষর কাজ অচল 
তখন গ্রাম ছাড়িয়া পশু ও মংস্য-শিকারে বাহির হইবার প্রলোভন তো আছেই। শিকার 
মিলিলে ভাল, 'রস্ত হস্তে ফাঁরলেও অনশনের দুর্ভাবনা নাই; শস্য ও পশুর পাল ঘরে মজ.ত 
আছে। তারপর এই শস্য মজুতের জন্য তাহাকে মৎপান্ন গাঁড়তে হইতেছে; পট, কুম্ডকারেরা 
কেবল পান্ত গাঁড়ঘা ও কৃষকের সহিত খাদ্য 'বানময় কাঁরয়া স্চ্ছন্দে জীবনযাপন কারিতে 
পাবে, খেতখামার, পশুপালন বা শিকারের ঝঠাক পোহাইবার তাহাদের দরকার নাই। 
ইতিমধ্যে আর একদল লোক পশুর লোমের সাহায্যে বযনবিদ্যা আয়ন্ত কাঁরয়া মানুষের আর 
একা প্রাথমক প্রয়োজন মিটাইতে সহায়তা কারতেছে। 

কীষ ও পশনপালনের সাহাযো খাদ্য-সমসার সুঙ্ঠু সমাধানের পর মানুষের অন্য দিকে 

মন দবার অবসর হইল। সে নৃতন নৃতন অভাব সম্বন্ধে সচতন হইতে আরম্ভ কারল। 
এতদিন সেই সব অভাবের কথা ভাববার ফুরসত তাহ।র মিলে নাই। এইসব বাঁচন্র তৎপবতার 
জন্য সহযোগিতা ও সমাজ-ব্যবস্থা অপারহার্য। গ্রামের মোড়লকে এখন অনেক নূতন সমস্যার 
সম্মখন হইতে হইল। একজনের ভেড়ার পাল আর একজনের গমের ক্ষেত নম্ট করায় 
শেযোন্ত ব্ান্ত ক্ষতিপূরণের দাবী লইয়া মোড়লেব শরণাপন্ন হইল। িকার?দর দলপাঁতিকে 
কখনও এই জাতীয় প্রশন লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় নাই। এমন কি, যাদ্যানদ্যা, ভূত-প্রেত, 
দেব-দেবীর স্বরূপও বদলাইয়া গিযাছে। এখন তাহার এমন যাদুবিদ্যার দরকার, যাহাতে 
ভামর উর্বরতা অব্যাহত থাকে, অজন্মা না আসে, পশূর পালে মড়ক না লাগে। এইসব উৎপাত 
হইতে রক্ষা কাঁরতে সমর্থ দেব-দেবীরই এইবার প্রয়োজন । 

দুই অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মানুষের জীবনযান্রায় ইহা এক বিরাট 
পারবতনি। আনুমানিক দশ হাজার বসর আগে এই পাঁরবর্তনের সূচনা এবং ছয় হাজার 
বংসর আগে নব্য প্রস্তরষূগের কালচার পূর্ণভাবে বিকশিত। এই অত্যঙ্গ সময়ের মধো- 
ইহা যে কত অহ্প তাহা পূর্ববতর্শ মুস্তেরীয় অথবা তাহারও পূর্বে চেলীয় কালচারের 
দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের দিকে দাঁদ্টপাত করলেই বুঝা যাইবে সানুষ বর্বর জাবন পারত্যাগ 
করিয়া সভ্যজাবন যাপন কারবার প্রায় প্রতিটি আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে 
এক বিরাট বিস্লব। 
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যাহা হউক, নব্য প্রস্তরযূগের কয়েকটি প্রধান আবিচ্কার ও বৈশিষ্ট্য হইল £_ 
(১) কাঁষ--গম, বার্ল, ধান, মিলেট, যব, রাই; 
(২) পশু পোষমানানো ও পশুপালন-মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাদি পশহ) 
(৩) মৃধাশল্প। 

(8) বয়ন; 

(৫) হুদের উপর গৃহনিমণণ। 
এই আঁবদ্কারগুলির বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কারতোছ। 

কৃষি 

পুরা প্রস্তরযূগের শৈষভাগে ফ্রান্সের আরনেশীয ও মাগ্দালেনীয মানুষ যন্ত্রানমণণে, 
চন্রা্কনে, ও স্থাপতো যথেম্ট উৎকর্ষের পারচয দিলেও কাঁষি আবিচ্কাবের মারফত নিওালাঁথক 
বিপ্লব প্রথম তাহাদের মধ্যে আসে নাই। এই বিপ্লবের ক্ষেত্র উত্তর আফ্রিকা, প্যালেম্টইন, 
সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য ও ভাবতবর্ষ। মধাপ্রাচোব মানচিত্রে এই অণ্চলগাল জাঁড়যা 
দিলে বাঁকা চাঁদের মত যে ভূখণ্ড আত্মপ্রকাশ কবে সেই 1001116 0050011 বা খণ্ড চন্দ্রাকীতি 
উর্বর ভূভাগে প্রথম কৃষকার্যের উদ্ভব হয। উীদ্ভদ্বিদ্যা ও প্রত্নতত্বের গবেষণা ও আঁবম্কৃত 
তথ্যসমূহ হইতে এই সিদ্ধান্ত এখন সাধারণ স্বগকাঁতি লাভ কাঁরয়াছে। 

গমঃ কীষর মধ্যে গম ও বালির চাষ প্রাচীনতম । বর্তমানে যে প্রজাতির গম ও বাঁল'র 
চাষ হইয়া থাকে তাহাদের পূর্বপুরুষ কযেক প্রকার বন্য তৃণ। আধ্মানক গম ও বার্ল এই 
সব তৃণের সংমশ্রণের ফলে উদ্ভূত সংকর উদ্ভিদ। গমেব পূর্বপুরুষ ডিনকেল ও এমের 
নামে দুইপ্রকার বুনো ঘাস এখনও প্রচুব পাঁবমাণে জান্মিতে দেখা যায়। প্রথমটি জন্মে বলকান, 
ক্রিমিয়া, এীসয়া মাইনর ও ককেশাসেব পার্বত্য অণ্চলে এবং দ্বিতশযাট জন্মে প্যালেঘ্টইন ও 
পারসোর পাতা অঞ্চলে। বর্তমান অবস্থান হইতে অবশ্য সুদ্ব প্রস্তরষুগে ইহাদের 
আবাসড়ীম আন্দাজ করা সহজ নয়, কারণ আবহাওযাব পাঁরব্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভদেরও 
স্থান পারবর্তন ঘাটয়াছে। উদ্ভিদ-ভূগোল (1)121)1 8৫০৪121১175) সংক্রান্ত গবেষণা হইতে 
ভাবিলভ্ অনুমান করেন, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম চনে সম্ভবতঃ প্রথম গমের চাষ 
আরম্ভ হয়। প্রাগৈতিহাঁসক সুইট্জারল্যান্ড ও মধ্য ইউবোপের নানাস্থানে যে একপ্রকার নিকৃষ্ট 
জাতের গমের চাষের প্রমাণ পাওযা যায় তাহা সম্ভবতঃ ডন্কেল ঘাস হইতে উদ্ভূত। এমের 
(£71116111 ৫১০০৫০77) চাষ হইতে পুরাকালে মিশর, এসিয়া মাইনর ও পাশ্চম ইউরোপে 
উৎকৃষ্ট গম উৎপ্ন হইত এবং কোন কোন স্থানে এখনও উৎপন্ন হইযা থাকে। ইহা ছাড়া 
7771708171 010147৮ নামে আর এক প্রজাতিব গমের চাষ প্রাচীন মেসোপোটে মিয়া, 
তুকাঁস্তান, পারস্য ও ভারতবর্ষে দেখা যায় এবং বর্তমানে ইহার চাষই আঁধকাংশ স্থানে 
চাঁলতেছে। ইহার কোন বন্য প্রজাতির সন্ধান পাওযা যায় নাই। সম্ভবতঃ এমের ও অজ্ঞাত 
আর একপ্রকার বন তৃণের সংমিশ্রণে উদ্ভূত ইহা একটি সংকর উদ্ভদ। 

বালির পূর্বপুরুষও একপ্রকার পার্বত্য তৃণ। উত্তর আঁফ্রকার মার্মারকা, গ্যালেম্টাইন, 
টরল্গুবকেশাস্. পারস্য, আফগানিস্তান ও তৃকক্তানে এই পার্কত্য তৃণ জন্মায়। ভাবিলভের 
মতে, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব এসয়ায় প্রথম বার্লর চাষ হওয়ার কথা। এ সম্বন্ধে 
নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। প্যালেম্টাইনে নাটুফাঁয় কালচারে নবা প্রস্তরযূগের প্রথম 
ভাগে বার্নি চাষের নজির দেখা যায়। তবে নাট,ফাঁয়রাও যে অনা স্থান হইতে এই জ্ঞান 
আমদানি করে নাই তাহাই বা কে বাঁলতে পারে» 

ধানের চাষ গম ও বাঁললর কিছ; পরে। তবে ইহার আবিচ্কার যে প্রাগোতহাঁসিক 
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তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ইহার চাষ প্রথম আরম্ভ হয়।* চশনদেশে ধান 
চাষের প্রবর্তন হয় আন্মানিক খনীঃ পৃঃ ২০০০ অব্দে। সে দেশেব িগ্ালাঁথক শস্য ছিল 
'মিলেট। 

গম, বালি, ধান ও মিলেট ছাড়া যব ও রাই-এর চাষও প্রবার্তত হইয়াছিল নব্য প্রস্তবযুগে। 

কির প্রাচীনতা 

এই প্রসঙ্ে প্রার্থীমক কীষজীবীদের আঁবভরশীব সম্পকে প্রত্থতাত্বকদের আবিষ্কার 'বশেষ 
প্রাণধানযোগ্য। প্যালেম্টাইনে ওয়াঁদ-এলনাট্ফ (01-01-7111) নামক স্থানে প্রত্বতত্বীয 

খননকার্য হইতে যেসব দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীযমান হয যে, প্রায় দশ 

হাজার বংসর পূর্বে একদল মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহকের জীবন পাঁবত্যাগ কাঁরযা খাদা-উৎপাদকের 

জীবন অবলম্বন কারতেছে। নাটুফায়দের পাঁবত্যন্ত দুব্যাদর মধ্যে ছোরা, চামড়া ছাড়াইবাব 

মন্্, ব্ড়াশ, কটা প্রভীতি পশু ও মৎস্য শিকারের উপযোগী অস্তও যেমন অনেক পাওয়া 

গিয়াছে, সেইরূপ কযেকটি কাস্তে এবং ঘাস ও শস্য কাটিবার ছারও এই সংগ্লহেব মূল্যবান 
সামগ্র। ঘাস ও শস্যের মধ্যে কিছু পাঁবমাণ 'সাঁলকা বা বাঁল থাকে। এজন্য ক্রমাগত 

[সাঁলকার ঘর্ষণে শস্য কাঁটিবার যন্ত্র আপনা হইতেই মস্ণ ও চকচকে ভাব ধারণ করে। 

উপারিউন্ত কাস্তে ও ছারর মসৃণতা দোঁখয়া মনে হয়, একদা ইহাবা শস্য কাঁটবার কাজে ব্যবহৃত 
হইত। তারপব কয়েকাট খল ও মেঝের উপর বৃহদাকার গর্ত দৌখয়া মনে হয়, এইখানে শস্য 

ভাঙ্গাই বা পেষাই হইত। 

মেসোপো্টেমিয়ায মসূলেব অনতিদ্বে টেল হাসুনা (1611 114550119) নামক দ্তূপের 

সবশনম্ন স্তরে নিওলাঁথক কাষির আর একটি দষ্টাল্ত পাওয়া গিয়াছে । এই স্থান হইতে 

্রস্থতাত্বকেরা উদ্ধার কাঁরযাছেন নিড়ানী, শস্য ভাঁঙ্গবার খল ও নোড়া, শস্য রাখবার মৃৎপান্ত, 

মেষ ও গবাঁদ পশুর হাড় ইত্যাদ। এই অণ্চলের নিওালাথক গোচ্ঠীরা যে কীষজীবী ও 

পশুপালক ছিল, দ্রবাগলি তাহার অকাট্য নিদর্শন। উপরের কয়েকাট স্তরে উন্নততর কাঁষ ও 

পাকাপাঁকভাবে বসাঁত স্থাপনের আরও অনেক হু বিদ্যমান। 

১০। প্যালেম্টাইন (১ ও ২), শিয়াল্ক্ (৩), ফায়ূম (8) ও সাকারা (মিশর) (৫) 
প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাগোঁতহাসিক যুগের কাঁষর উপযোগী ফল্ুপাতি। 

উত্তর পারস্যে কাসানের নিকট টেপ্ শিয়ালকে (191১0 ১121) প্রন্নতন্ীয় খননকার্ষের 
আর একটি কেন্দ্রের সর্বানম্ন স্তরে অনুরূপ প্রার্থীমক কৃষিকার্ষের অনেক চিহ্ন বর্তমান। 

₹ 901211 ১18০0, 1১7০5107% 11716, ১০017001776 9005, 1950; [3 4$. 
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এখানে একটি নরকণ্কালের হাতে একটি প্রস্তরময় কুঠার এবং সেই সঙ্গে শস্য কাটিবার কয়েকটি 
ছার, কাস্তে ইত্যাঁদ পাওয়া গিয়াছে । নাটুফে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির সাঁহত ইহাদের [বিশেষ মল 
আছে। কয়েকটি ভাঙ্গা মৃৎপান্ন্ও এইখানকার বোশিষ্ট্য। এইগ্ীল আবার দৌখতে হাসুনার 
মৃংপারের মত। সর্বানম্ন স্তরের কিছ উপরে মাটির বাড়ী ও বসাঁত স্থাপনের নানাপ্রকার চিহ্ 
আঁবি্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে ধাতব দ্রবোর ব্যবহারও সম্ভবতঃ প্রথম। তাগ্র নার্মত কয়েকটি 

ক্ষুদ্র ক্ষ দ্রব্য-প্রাগ্ত তাহা নির্দেশ করিয়াছে। 
ভারতবর্ষে নব্য প্রস্তরযূগের কাষকাের প্রমাণ বেলুচিস্তানের ঝোব উপতাকাব রাণা 

ঘুন্ডাই টেল (1২) (৮17010৭1101) হইতে পাওয়া গ্িয়াছে। এখানেও একদল 

1নগাঁলাথক কীষজশবশর তৎপবতার কয়েকটি চিহ বর্তমান, তবে এই তৎপরতা প্যালেম্টাইন, 
নেসোপোটোময়া অথবা পারস্যের মত অত প্রাচীন নয এবং সম্ভবতঃ এইসব অঞ্চল হইতে 
কাঁষাবদ্যা নব্য প্রস্তরষুগের শেষের দিকে ভারতবর্ষ প্রবেশ কাবয়াছল। 

আমরা মিশরের কথা এ পর্যন্ত কিছু উল্লেখ করি নাই। কোন কোন প্রত্ততাত্বকের ধারণা, 
নল নদের উপত্যকাই কাঁষর আঁদ জন্মভীম। নীল নর্দের নিয়ামত বন্যার ফলে পাঁলমাঁট 
পাঁড়য়া এই উপত্যকার মশ্রান্তকাকে চির-উর্বর বাঁখবার যে আযোজন প্রকৃতি আপনা হইতেই 

১১। ফাটাইল ক্রিসেন্ট-মধাপ্রাচের এই খণ্ডাকাতি ভূভাগে প্রথম কীঁষর উদ্ভব হয়। 

কাঁরয়া রাখয়াছে তাহাতে কৃষির প্রথম আবিভীাব এই স্থানেই হইয়াছিল, পের তাঁহার 
0/01011) 0/ (/৮17:41190)% গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কাইরোর দাক্ষিণে 

নীল নদের ২৫ মাইল পাশ্চমে ফায়ূম হুদের ধারে ধারে একটানা বহু ছোট ছোট গ্রাম ও কাষর 
উপযোগশী নানা সরঞ্জামের ভগ্নাবশেষ আবক্কৃত হইয়াছে । ইহা যে এক আত সমন্ধ নিওলিথিক 
কালচারের সাক্ষা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা যে প্রাচীনতম তাহাতে মতভেদ 
আছে। গর্ডন চাইল্ডের অভিমত এই যে, নীল নদের উপতাকা অণ্চলের বিশেষ প্রাকৃতিক 
অবস্থা কাঁধ আঁবজ্কারের কারণ মানিতে হইলে প্যালেম্টাইন, মেসোপোটোময়া, পারস্য প্রভাত 
স্থানের কৃষকার্ষের সংপ্রাচীনত্ব ব্যাখ্যা কর কঠিন। তারপর প্রত্রতত্বীয় গবেষণার দ্বারা নাট্ফ, 
হাসুনা, শিয়াল্ক্ প্রভীতি স্থানের কাল ফায়ুমের কালের অপেক্ষা প্রাচীনতর বাঁলয়া প্রমাণিত 
হহয়াছে। এই কারণেই মনে হয়, নাফ, হাসুনা বা শিয়াল্কে নব্য প্রস্তরষূগে যাহারা প্রথম 
বসতি স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল তাহারাই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম কঁষিজীবী মানবগোষ্ঠী। 
উপারিউন্ত কেন্দ্রসমূহের প্রত্তত্বীয় আবিদ্কারগৃলি সারণীর আকারে দেখানো হইল। 
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৩২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

প্রথম অবস্থায় কাঁষজশবাঁদের পক্ষে একস্থানে আঁধক দিন বসতি স্থাপন সম্ভবপর হয় 

নাই। পর পর কয়েক বংসর একই ক্ষেত হইতে শসা উৎপাদনের ফলে ভূমির উর্বরতা হ্রাস 

পাইলে উর্বর ক্ষেত্রের সন্ধানে তাহারা আবার অনান্র যাইতে বাধ্য হইয়াছে। পশ্পালন ও 

পশৃবিচরণের দ্বারা ক্ষেত্রের উর্বরতা রক্ষার অভিজ্ঞতা না জল্মান পষন্তি কীষজীবাদেরও 

যাষাবরত্বের অবসান ঘটে নাই। 
আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। গম, বাঁ প্রভৃতির বুনো ঘাস রোপণ করিযা খাদ্যশস্য 

উৎপাদনের প্রথম কাতিত্ব সম্ভবতঃ স্তীজাতর। পুরুষেরা যখন বনে বাদারে বন্য পশুর 
পশ্চাপ্ধাবনে বাস্ত, মেয়েরা সেই সময় গুহাকন্দরের আশে পাশে উদ্ভিদ্্রাজ্য হইতে ফল মূল 
লতাপাতা আহরণের প্রচেষ্টা হইতে আকাস্মকভাবে ডিন্কেল্ বা এমের ঘাসের চারা রোপণ 
কাঁরয়া এই আশ্চর্য ও যুগান্তকারশ আঁবজ্কারটি করিয়া থাকবে৷ 

4 পশ।পালন 

কৃষিকার্য আরম্ভেব সঙ্গে সঞ্জো নিরীহ কষেক জাতের বনাজন্তুকে পোষ মানাইয়া 
নিওালাথক মানুষ পশুপালনের অভ্যাস আরম্ভ কাঁবয়াছিল কিনা, সে বিষয়ে বস্তর মতভেদ 
আছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, শিকারীর পর্যায় হইতে কৃষকেব পর্যাঘে অবস্থান্তর 
প্রাপ্ত হইবার পূর্বে মানুষের পশৃপালকবূপে আঁবভভাবই আঁধকতব হযান্তসঙ্গত। আবার 
কেহ কেহ মনে করেন, প্রায় একই সময়ে মানুষ পাঁথবীর বিভিন্ন স্থানে স্বতন্্রভাবে শিকারন, 
পশ্পালক ও কৃষকর্পে আত্মপ্রকাশ কঁরয়াছল। অর্থং একদল লোক যখন বন্য তৃণের বাঁজ 

রোপণ কাঁরয়া শস্য উৎপাদনের প্রাথামক পরাক্ষা লইযা ব্যস্ত, অন্যদল তখন আর এক স্থানে 

নিরীহ বনযজন্তুদের পোষ মানাইবার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু মেসোপোটেমিয়া, 
পারস্য ও মিশরে প্রাচীনতম নিওালাথক কালচাবের যে নমুনা পাওয়া যায় তাহাতে কাঁষকার্য 

ও পশুপালন এক সশগোই চলিতে দেখা যায়। অন্ততঃ 'ফার্টাইল 'ক্লিসেণ্টে' পশুপালনের আভজ্জরতা 
যে কাষর পরবতর্গ ঘটনা তাহা এই অণ্চলের মানব-তৎপরতার ধারা একটু তলাইযা দৌখলেই 
বুঝা যাইবে। 

পশুপালন বলিতে আমরা মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাদি পশুব কথাই মনে কবিতৌছি। 

শুধু পোষ মানাইবার কথা উঠিলে অবশ্য নিঃসন্দেহে কীষর আঁবভাবের আগে শিকারী 
মানুষ প্রাণীদের মধো প্রথম কুকুরকে পোষ মানাইযাছিল। পুবা প্রস্তরযূগের শেষভাগে 
আঁজলীয় কালচারের একদল 1শকারী কুকুরকে পোষ মানাইয়া শকারের যে বিশেষ সবধা 
কাঁরয়া লইয়াছিল, সে কথা আমরা পৃবেহই উল্লেখ কারয়াছি। 

কৃষির সাহত পশূপালন আবিৎকারের সম্পর্ক অনুমান করিবার একটি প্রধান কারণ এই 
যে, পাঁথবশীর যে অণলে এক সময়ে গম ও বাঁললর পূর্বপুরুষদের নিবাস ছল, ঠিক সেইসব 
অঞ্চলে বা উহার অনাতিদূরে বিচরণ করিত মেষ, ছাগল, শুকর ও গবাদি পশুর প্রাগৈতিহাসিক 

পূরপ্রৃষেরা। পিবেনীজ হইতে 'হমালয় পর্যন্ত প্রায় একটানা পার্বত্য অণ্ুলে এককালে 
বনা মেষ ও ছাগলের বাস ছিল। বন্য মেষের এক প্রজাতি মূফ্রন ভূমধ্যসাগবীয় দ্বীপগলিতে 

ও তুরস্ক হইতে পাশ্চম পারস্র পার্বত্য অণ্চলে এখনও বিচরণ কারয়া থাকে । আরও পূর্বাদকে 
তুকর্ণস্তান, আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবে বন্য মেষের আর এক প্রজাতি য়ারয়ালের বাস। আরও 

পূ এয়ার পার্বত্য অঞ্চলে থাকে আর্গল। মেসোপোেমিয়ার প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভডে মূক্রন 

ও মূরিয়ালের চিত্র দেখা যায়। উপারিউন্ত বস্তশর্ণ ক্ষেত্রে তৃণাচ্ছাঁদত মৃক্ত প্রান্তর, জঙ্জাল ও 
জলাভূমিতে গরু. মাহষ প্রভৃতি পশম ও শৃকরের বন্য পূর্পুর্ষদেরও আঁদনিবাস ছিল। 
সৃতরাং এইসব অণ্চলের আঁধবাসীরাই যে মেষ. ছাগল, গরু. মাহষ ও শৃকরকে প্রথম পোষ 
মানাইয়া থাকিবে তাহার সম্ভাবনা প্রবল । 

পশহ পোষ মানাইবার কাজে শিকারী অপেক্ষা কঁষজীবাঁদের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনাই 



মৃংশিষ্প ৩৩ 

বেশী। মধ্যপ্রাচ্যের যেসব অঞ্চলে কৃষির উদ্ভব হয় সেখানে নবা প্রস্তবযুগে মাঝে মাঝে 
আবহাওয়ার ব্যাপক পাঁরবর্তন সংঘাঁটত হইয়াছিল। বিশেষতঃ উত্তর ইউরোপ ও এাঁসয়াব 
বরফ গাঁলবার ফলে এই অঞ্চলে বাঁরপাতের পাঁরমাণ কমিয়া মাঝে মাঝে দারুণ অনাবৃষ্টর সষ্ট 
হইয়াছল। তখন জলাভাব ও উদ্ভিদাঁদর স্ব্পতার জন্য মানুষকেও যেমন ঝর্ণা, মবুদ্যান 
প্রভৃতি স্থানে সামায়কভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইযাছে, সেইরূপ জল ও খাদ্যের সন্ধানে 
বন্য মুফ্রন, গরু, মাহষ প্রভৃতি জন্তুও এই সকল স্থানে মানুষকে অনুসরণ কাঁরয়াছে। এই 
অবস্থায় মানুষ যাঁদ ইতিপূর্বেই কৃষিকার্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে শস্যেব খোসা, ক্ষেতের 
নানা অব্যবহার্য উীদ্ভজ্জ পদার্থ নিরীহ দুভিক্ষ প্রপীড়িত প্রাণীদের ঘুষ 'দিযা ধারে ধীরে 
তাহাদের পোষ মানাইবার চেষ্টায় যে অগ্রসর হইবে, ইহা খুবই দ্বাভাবিক। কাবণ, পোষ মানাইতে 
পারিলে প্রকাবান্তরে তাহার নজের খাদ্য-সমস্যাবই একটা সুরাহা হইবার সম্ভাবনা আছে। এই 
সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া হয়ত সে এইসব প্রাণীদের অকারণে হত্যা বা ভয দেখাইবার চেষ্টা 
হইতে বিরত রাহয়াছে, কাছে আসিতে উৎসাহ দিয়াছে, ইহাদের স্বভাব ও ব্যবহার ঘানষ্ঠভাবে 
লক্ষ্য কাঁবযাছে এবং শস্যেব অখাদ্য অংশ হইতে জীবনধারণেব সুযোগ য়া ক্রমে তাহাদের পোষ 
মানাইতে সমর্থ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এব্প অবস্থাব সুযোগ গ্রহণ করা খাদ্য-উৎপাদক 
কৃষকের পক্ষেই সম্ভবপর । খাদ্য-সংগ্রাহক যে শকাবীকে দিন আনিয়া দিন খাইতে হয়, এরূপ 
পরীক্ষার কথা তাহার পক্ষে আঁচন্তনয়। 

মৃংশিপ 

কৃষ ও পশুপালন আবিদ্কারের সম্পর্ক সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাষ ও মত 
[শিল্পের অভেদ্য সম্পকের্বি বিষয়ে সেরূপ কোন মতভেদ নাই। মৃতীশঙগপ কীঁষ ব্যবস্থারই 
আনবার্য ফল। গম বা বাঁলর ফসল বংসরে একবার মান্র ফলে। কৃষিজীবীর ইহা সারা 
বংসবেব খাদ্য। কিছুটা অংশ আবার আগামী বংসরের শস্যরোপণের বীজ হিসাবে ব্যবহার 
কাঁবতে হয। এব্প ক্ষেত্রে শস্য সণ্টয় অপারহার্য। শস্য সণয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন। 
একমাত্র গূহাবাসা নাট্ফায়দের ছাড়া শয়াল্ক্ হাসুনা বা ফায়ুমে প্রাচীনতম কাষজীবশদের 
বাবহৃত দ্রবাসামগ্রীর মধো মৃত্শিল্পেব আস্তিত্বের প্রচুব 'নদর্শন পাওযা গিয়াছে। 

১৩। নিওালাঁথক মৃৎপান্র--রাণা ঘুণ্ডাই টেল্। 

নানা কারণে মৃধধীশল্প একটি আত গুরুত্বপূর্ণ আবহ্কার। ইহা প্রাগেতিহাঁসিক 
গানুষের চিন্তাধারার ও সভ্যতার যেমন একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি তেমান তাহার বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব ও তৎপরতার প্রকাশ ইহার মত আর কিছুতেই এত স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। 
বস্তৃতঃ মৃৎপাত নির্মাণের মধ্য দিয়া, কুম্ভকার একাট জটিল রাসায়নিক পাঁরবর্তনই সম্ঞানে 

৫ 
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সম্পাদন করিয়া থাকে। আপাতদ্ম্টিতে মনে হইবে, মাটিকে নবম অবস্থায় ইচ্ছামত নানা আকারে 

গাঁড়য়া আগুনে পোড়াইলেই মৃংপা্ন তৈয়ারী হইল। আসলে, হাইড্রেটেড্ আযলহামনিয়াম 

[সালকেট বা কুমোরের মাটি হইতে ৬০০ ডিগ্রীর উপর উত্তাপের সাহায্যে জলের কতকগদল 

অণু তাড়াইধা ও ভিতরে ভিতরে এক রাসায়ানক পারবর্তন সম্ভব কারযা তবে এই জমাটবাধা 

কঠিন পদার্থ তৈয়ারখ কাঁরতে হয়। সবরকম মাটিতেই আর ভাল পান্ন গড়া যায় না। উপয্ন্ত 

মৃত্তিকা নির্বাচন বহুদিনের আভিজ্ঞতা ও প্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। তারপর মাটির দানাগলি 
মোটামৃটি সমান হওয়া চাই; মোটা দানাগুলি ছাঁকিয়া বা ধুইযা বাদ দিতে হইবে। মাটি আবার 
বেশী আঠাল হইলে হাতে লাগিষা পান্ন গড়ার কাজে অসযবধা সৃষ্টি করে) সূতরাং কিছু 
পারমাণ বাল বা গড়া পাথর মিশানো আবশ্যক। ভিজা ও নমনীয় অবস্থায মৃংপান্রটিকে 
সরাসার আগ্নে পোড়াইতে গেলে ইহা ফাটিবার সম্ভাবনা, কাজেই ইহাকে রৌদ্র অথবা চুল্লীর 
অনাতিদ্রে অল্প উত্তাপে প্রথমে শুকাইযা লইতে হইবে । আগুনে পোড়াইলে ভিজা কাদা মাটি 
শুধু কাঠনই হয না, আশ্চর্যরূপে ইহাব বং বদলাইযা যায। মাঁটর সঙ্গে নানারকমেব 
রাসায়নিক দ্রব্যের ভেজাল থাকে-যেমন কিছু কিছু লৌহঘাঁটত লবণ। উম্মন্ত চুল্লীতে 

পোড়াইবার ব্যবস্থা কারলে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসযা লাল ফেরিক অক্ত্রাইড উৎপন্ন হইবার 
ফলে পান্রের রং লাল হইবে। কিন্তু কাঠকয়লার দ্বারা পান্রটিকে ঢাকযা পোড়াইলে লোহঘটিত 
লবণ বিজাঁরত হইয়া ফেরোসো-ফৌরক অক্সাইডে পরিণত হইবে। ইহার বং কালো; সতবাং 
পাত্রের রং হইবে ধূসর। 

নিওলাথক কুম্ভকার এইর্্প রাসাযনিক পাঁরবর্তনের স্বরূপ ও কাবণ িশ্চযই জানিত 
না বটে; কন্তু কির্প পদ্ধাত অবলম্বন করিলে বিভিন্ন বঙেব ভাল মৃৎপার তৈযারণ করা যাষ, 
সে বিদ্যা তাহার করাযন্ত ছল। গর্ডন চাইল্ড 'লাঁখয়াছেন,_ 
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কাঁষ আবষ্কারের মত মৃতশল্পের আঁবচ্কাবের কাতত্বও সম্ভবতঃ স্বীজাতিব। প্রস্তরযূগ 
হইতে অদ্যাপি স্লীজাতিই ম্ৎপাত্রের প্রধান ব্যবহারক। 

মানুষ মৃপান্র আবিষ্কারের মধ্যে সৃষ্টির এক অব্ন্ত আনন্দের স্বাদ পাইয়াছিল। স্বাদ 
পাইযাছিল তাহার অন্তর্নীহত এক নূতন ক্ষমতার, যেমন একদিন সে পাইয়াছিল অশ্নি 
আবিষ্কারের মধ্যে। নোংরা কাদার তাল হইতে 'বাচত্র বর্ণের 'বাবধ আকীতর আত 
প্রয়োজনীয় কঠিন মূৎপান্ত নির্মাণেব অভিজ্ঞতার তুলনা নাই। মানুষ স্রন্টার আসনে নিজেকে 
সোঁদন প্রাতাত্ঠত দেখিল। পরবতাঁ যূগে ধর্মনায়কগণ ঈশ্বরের সৃষ্টমহিমা কীর্তনে পার্থর 
দম্টান্ত খংজতে গিয়া বার বার কুদ্ভকারের সংষ্টি-াতুর্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। 

বয়ন শিল্প 

বয়নবিদ্যার আবিষ্কার নব্য প্রস্তরূগের শেষের ঘটনা । মানুষ পুরা প্রস্তরষূগ হইতেই 
জন্তু জানোয়ারের চামড়া চাঁছয়া, শ্কাইয়া পারধেয় হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে । সেই 
চামড়ার দাঁড় বানাইয়াছে এবং এই দাঁড়র সাহায্যে মাদুর বুনিয়াছে। বস্ত ব্নবার কাঁচা 
মাল হইল তাস, তূলা বা পশৃর লোম। কৃঁষাবদ্যার বখেম্ট অগ্রগাঁতি না হইলে তিসি বা 
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তূলা উৎপন্ন কারবার মত বিশেষ ধরনের উদ্ভদের চাষ সম্ভবপর নহে.। সেইরূপ বয়নের 
কাজে পশুর লোম ব্যবহারের পূর্বে বিশেষ ধরনের লোমশ মেষের উৎপাদন আবশ্যক। মেষ 
সম্বম্ধে দীর্ঘ আভজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলেই এইরূপ লোমশ মেষ-বংশের উদ্ভব সম্ভবপর। 
নব্য প্রস্তরযূগে মিশর ও সুইট্জারল্যান্ডে তিসির কাপড় বযনেব প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আনুমানিক খুঃ পৃঃ ৩০০০ অব্দে সিন্ধু উপত্যকায় ও অন্যান্য স্থানে তূলার চাষ ও বস্তু 
বয়নে ইহাব ব্যবহার এবং মেসোপোটেমিয়ায পশম বাবহার আরম্ভ হইযা থাকবে। , তাস, 
তূলা ও পশম হইতে রূপে সূতা প্রস্তুত হইত এবং বস্ৰ বয়নের জন্য কোন প্রকার আদম 
তাঁত এই সময়ে আবিজ্কৃত হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকলে তাহা কিরূপ, সে সম্বন্ধে 
প্রশ্ততাত্বকেরা এখনও যথেষ্ট তথ্য উদ্ধার কীবতে পাবেন নাই। সম্ভবতঃ সৃতা প্রস্তুতের 
সরঞ্জাম ও তাঁত কাম্ঠনার্মত হওয়ায় এই দুব্যগল কালক্রমে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চহ হইয়া 
[গয়াছে। 

ছদের উপর গৃহ-নির্মাণ 

মধাপ্রাচোর নিওাঁলাথক কৃষিজীবাঁরা সাধারণতঃ মাটির ঘরে বাস কারত। এই সময়ে হুদ 
অঞ্চলের আঁধবাসীরা জলেব উপর কাঠের বাড়ী 'নর্মাণে [বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয় দেয়। 
১৮৫১-৫৪ সালের শীতকালে তাপমাত্রা অস্বাভাঁবকরূপে কাঁময়া গেলে জারক হ্দের জল 

অনেক তলায় নাময়া যায। সেই সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই হুদের তশরে আঁবচ্কৃত 
হইয়াছিল পুবা একটি প্রাগোতিহাসক 'নওালাথক গ্রামের ধবংসাবশশেষ। পরণক্ষা কাঁরয়া দেখা 
যায, 'নওালাঁথক আমলের সুইস হদবাসীবা জলের মধ্যে বড় বড় কাঠের গঠাড় পখাতয়া তাহার 

১৪। নিউগানিতে প্রাপ্ত নিওাঁলঘিক আমলে হুদের উপর 
গৃহ-নির্মাণের নমূনা। 

উপর শন্ত ও মঙ্গবৃত গৃহ নির্মাণ করিত। হ্দবাসীরা ষে কম্মঠ ও কর্মকুশল জাতি ছিল 
তাহার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। ইহারা মেষ, ছাগল, শূকর ও গো-মহিষাদ পশু পালন করিত 
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এবং পশুর দূণ্ধ পান কারত। চাষের মধ্যে গম ও বার্ল উল্লেখযোগ্য; এবং ইহারা তাস হইতে 
বস্্বয়নে দক্ষতা লাভ কাঁরয়াছিল। ফলের মধ্যে আপেল, চোর, র্যাপ্সৃবোরি, ব্যাকবোর ও 
আঙ্গুর প্রধান খাদ্য। আঁধকন্তু ইহারা ছিল ভাল ?শকারী। সইট্জারল্যাণ্ডের এই নিওালাথক 
কালচার অবশ্য প্যালে্টাইন, মেসোপোটোময়া প্রভৃতি স্থানের নিগাঁলাঁথক কালচারের অনেক 
পরবতরণ। স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যাণ্ড, নিউীগান প্রর্ভীতি আরও কয়েকাট স্থানে এই ধরনের 
নিওালাথক হুৃদবাসীদের তৎপরতার কয়েকটি দ্টাল্ত পাওয়া ?গয়াছে। 

নিওলাঁথক কালচারের 'বাঁচত্র তপরতার ইহা অতি সংক্ষপ্ত পরিচয়। এই যুগ নানা 
মৌলিক আঁবচ্কারে সমদ্ধ। কৃাঁষ, পশুপালন, মৃধীশঙগপ, বন, গৃহ-নির্মাণ এবং উন্নত ধরনের 
নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির একটানা আবিষ্কার নব্য প্রস্তরয্ূগেব তৎপরতাকে এক অপূর্ব বৌশ্টা 
দান কাঁরয়াছে। এমন কি, ধাতুও আঁবজ্কৃত হইযছল এই যুগে। এক কথায-সভ্যতা রচনার 
সকল বিদ্যা, সকল উপকরণ, সকল আযোজন নিওিথিক মানুষ সম্পূর্ণ কারয়াছিল এই 
অত্যল্প কালের মধ্যে। খশীক্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে তাহীগ্রস, ইউফ্লোতিস, নীল: 
নদ ও সিন্ধু নদেব উপত্যকায় সভ্যতার যে প্রথম বিকাশ, নূতন পথে বিজ্ঞানের যে জযযাত্রা 

লক্ষ্য কাঁরয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হই, ইহা তাহারই প্রস্তাতি। 

২.৩। ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার-_স্বর্ণ, তাগ্্, টিন, শিতল, 
নৌপ্য, সীসক, লৌহ--তথাকথিত তা, ব্রোঞ্জ ও লৌহয,গ 

চ্বর্ণ 

ধাতুর মধ্যে স্বর্ণের ব্যবহার প্রাচীনতম। স্বর্ণেব সাহত নব্য প্রস্তবযূগেব মানুষের 
যে পারচয় ছিল তাহার প্রমাণ মে সমযকার পাঁলশ করা পাথরেব যন্ত্রপাতিব ধ্বংসাবশেষের 
সঙ্জো স্বণমিয় দ্রব্যাদির অস্তিত্ব। ৬০০০ কি ৭০০০ বংসব পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কার 
হিসাবেই স্বর্ণের আঁদ ব্যবহার দেখা যায। স্বাভাবিক অবস্থায় বেলাভূমিতে মাঝে মাঝে স্বর্ণ 
পাওয়া যায়, নব্য প্রস্তরযূগে ব্যবহৃত স্বর ইহাই সম্ভাবা প্রাপ্তিস্থান। স্বণের বিশেষত্ব এই 
যে, অন্যান্য ধাতুর মত ইহার রং বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া কালো হইযা যায না। স্বাভাঁবক 
অবস্থায় আক্সিজেনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ যৌগিক ক্রিয়া না থাকায ইহাকে উজ্জল ও 
চকচকে অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর পাঁথবীর প্রায় সর্বপ্রই এই ধাতুটি বর্তমান; 
প্রাপ্তর দিক হইতে ইহা প্রায় লৌহঘাঁটত খাঁনজেব মতই সুলভ। স্বর্ণের রাসাযাঁনক 
নাক্ষয়তা ও অন্যান্য পদার্থের তুলনায় অত্যাধক আপোঁক্ষিক গুরুত্বের জন্য কোন কোন্ 
শিলায় প্রথমাবস্থায় ইহা অঙ্*প পাঁরমাণে অবস্থান কারলেও কাল সহকারে উত্ত প্রস্তরেব ক্ষ 
প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহার স্বর্ণের ভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে এবং একস্থানে সংগৃহগত হইতে 
দেখা 'িয়াছে। প্রাগোতিহাঁসক মানুষ স্বাভাবক অবস্থায় প্রাপ্ত এই উজ্জ্বল পদার্থে 
প্রাত যে সহজেই আকৃষ্ট হইবে এবং এই নমনশয় ধাতুটিকে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার 
করিবে, তাহাতে আশ্র্যের কিছু নাই। নিওলাথক ফ্রান্সের নানা ধনংসাবশেষের মধোে 
স্বর্গের পাত, মালা ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। সমেরীয় উর, মিশরের প্রাকৃ-রাজবংশীয় 
স্মাতিস্তম্ড এবং ক্লাটের মিন্বয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগূি ছোটবড় নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার 
সমন্ধ। 

ভগ 

তাগ্ত্রের ব্যবহার স্বর্ণের পূর্বে না পরে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। কারণ 
ডান্্ও স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে। বাতাসের আঁক্জেনের সাঁহত রাসায়ানিক ক্রিয়ার ফলে 



ধান্টুর আঁবদ্কার ও বাবহার ৬৭ 

তাম্ত্রের স্বাভাঁবক তামাটে বং সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। ইহা কালো বা সবুজ-কালো রং ধরণ 
করে। স্বর্ণ খংঁজতে খুজিতে প্রাগোতিহাঁসক মানুষ এইরূপ কালো বা সবৃজ-কালো 
পাথর নিশ্চয়ই আবচ্কার কারবে এবং লক্ষ্য করিয়া থাঁকবে যে এই প্রকার পাথবকে সামান্য 
?পটাইলেই উজ্জ্বল হল.দ-লাল রং ধারণ করে। স্বর্ণের রং-এব সাহত এই নূতন পদাথের 
রং-এর সাদশ্য এত প্রবল যে নিশ্চয়ই এই নূতন ধরনের প্রস্তরের প্রতি সে আকৃষ্ট হইবে। 
তাই স্বর্ণের পাশে অলঙ্কার হিসাবে আমরা তাম্েরও ব্যবহার লক্ষ্য কার এীতহাঁসিক কালের 
বহু পর্ব হইতে। উত্তর পারস্যে টেপ শিযাল্কে 'নিওলাথক ধবংসাবশেষেব মধ্যে ভাগ 

১৫। মশবায় স্বর্ণকাবেব কারখানা-_-চিন্নে স্বর্ণ ধোওয়া, 
গলানো, ওজন করা প্রভৃতি প্রক্রিষা দ্রদ্টব্য। 

নির্মিত ছোট ছোট পন প্রাপ্তর কথা আগেই বাঁলয়াছ। টেপ্ শিয়াল্কেব তারখ হইতে 
এটুকু বলা যায যে, তাগ্ত্রেব ব্যবহার স্বর্ণের পূর্ববতর্শ না হইলেও ইহা সম্রসামায়ক ত বটেই। 
প্রাক-রাজবংশীষ আমলের িশরাঁয় কবরে সোনা ও তামার পতর মালা এক সঙ্গে অনেক 
পাওয়া গাছে । প্রাচীন ক্যালভিয়ার ধবংসাবশেষের মধ্যেও খেঃ পৃঃ 8৫০০) তাগ্নানার্ঘত 
অলঙ্কার ও দ্রব্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

ইহা স্বাভাবক অবস্থায় প্রাপ্ত ভাগ্নের ব্যবহারের কথা। খানজ তাগ্ন হইতে বিশুদ্ধ ধাতুকে 
1নম্কাশন কাযা তাহার দ্বারা মল্পাতি ও দ্রব্যাদ প্রস্তৃত করা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। 
এই ব্যাপাব সংঘাঁটিত হইবার অর্থ ধাতবদ্যা সম্বম্ধে মানুষের যথেন্ট জ্ঞানবৃদ্ধি। ধাতু যেখানে 
প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক অবস্থাতেই পাওয়া যায়, সেখানে খনিজ ধাতুর সন্ধান ও তাহা হইতে 
বিশুদ্ধ ধাতু নিচ্কাশনের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আমেরিকার প্রাক-কলম্বীয় রেড হীন্ডয়ানরা 
এই সৌদন পযন্ত সে দেশের প্রচুর পাঁরমাণে প্রাপ্ত স্বাভাবিক তা শুধু পিটাইয়া ও তাহার 
দ্বারা নানা দুব্য প্রস্তুত করিযা ব্যাপকভাবে ব্যবহার কারিয়াছে। প্রীতির এই অধাচিত কৃপার 
জন্য খনিজ গলাইয়া বিশৃষ্ধ ধাতু 'নম্কাশনের কথা তাহাদের ভাবতে হয় নাই। তাই প্রাচশন 
পাঁথবীতে ধাতু নিচ্কাশন বিদ্যা প্রায় ৫,০০০ বংসরের পুরাতন হওয়া সত্তেও প্রাক-কলদ্বায় 
রৈড হীণ্ডিয়ানদের আমরা দোঁথ এ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ। 

মেসোপোটোমিয়া ও পারসোর অন্তর্গত 'ফাটাইল ক্রিসেন্টের' কুম্ভকার শ্রেণীর কাণরগররা 
ষে নিওলাথিক আমলেই তাম্র নিচ্কাশন পদ্ধাত আদবিদ্কার করিয়াছিল তাহা সূনিশ্চিত। 
ম্যালাকাইট প্রর্থীত সূলভ খনিজ তাগ্্কে প্রথমে ইহারা একপ্রকার প্রস্তর বাঁলয়াই জ্ঞান কারত। 



৩৮ বিজ্ঞানের ইতিহাগ 

হয়ত এইরূপ এক প্রস্তর নিতান্তই আকাঁস্মকভাবে বা খেলাচ্ছলে অগ্নিতে নিক্ষেপ কারবার 
ফলে প্রথমে কেহ দোখয়া থাকবে, এই প্রস্তর বিগালত হইয়া একপ্রকার লোহত পদার্থরূপে 
ক্ষারত হইতেছে। এইরূপ আভভজ্ঞতা রীতিমত চাণ্ুল্যকর; সাধারণ প্রস্তর আগুনে এমন 
রহস্যজনকভাবে বদলায় না। তামখাঁন অণ্চলে নিওলাথক বসতির তাঁবুতে বা গৃহে দৈব 
দার্বপাকে আঁখনকাণ্ডের ফলেও এইরূপ আঁভজ্ঞতালাভ অসম্ভব নহে। কাটাঙ্গা প্রদেশে খনি 
অন্বেষণকারীরা নিগ্রোপল্লশীতে এই ধরনের আখ্নকান্ডের পর অবাঁশম্ট ভস্মস্তূপের মধ্যে তাম্ের 
দানা আবচ্কার করিয়াছে। 

খনিজ গলাইয়া তাগ্ন নিৎ্কাশন করিতে হইলে সাধারণতঃ ৭০০০ হইতে ৮০০০ ডিগ্র 
সোন্টগ্রেডের মত উফণতার প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, আঁক্সজেনের আঁধক্য যথাসম্ভব 
কমাইয়া বিজারক প্রাতবেশের (70৫80611)0 801116)5])1161৫) মধ্যে এই কার্য সমাধা করিতে 

হয়। আমরা দেখিয়াছি মৃৎপান্ন পোড়াইতেও এইরূপ উষ্ণতার প্রয়োজন। কাঠকয়লা ব্যবহার 
করিয়া বিজারক প্রাতিবেশের সাহায্যে নিওঁলাথক কুম্ভকার ধূসব বর্ণের মৃংপান্ন গাঁড়তে 
ইতপূবেই হাত পাকাইয়াছে। সতরাং প্রস্তরবৎ খানজতাম্ের বিগলন আকট্মিকভাবে কোথাও 
একবার দেখিয়া থাকিলে অনাতাবিলম্বে খনিজ হইতে তাগ্ন নিচ্কাশন পদ্ধতি আবিচ্কার 
করা তাহার পক্ষে আদৌ কাঁঠন নহে। নিওালাথক কুম্ভকাব প্রথমে এইভাবেই যে তাম্র 
উৎপাদন করিয়া থাকিবে তাহা বিশবাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্টুযার্ট 1পগট 
লিখিয়াছেন-- 

1111011417510107 1001] 0 01956051100 25000101076 10110406 
111১01৬0 170 01081 1001)191 1510871 (0 00100102110 1015 17010 ১01)- 

[)1191118, 070009)0 01656970010 [000 6৮100100001 0106 0711105. 

(01) 510010110 210008 07010010015 01 07070110060 1১90107) 01) 
(10 4১116010101 0116010061৯ 

তাম্রখনিজ গলানো সহজ হইলেও ধাতুকে গলানো সহজ নয়। তাম্ের গলনাওক (17101111% 

1১01) ১০৮৫০ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেডে। এই উষ্ণতা নিওলিথিক কুম্ভকারের চুল্লীতে সম্ভবপর 
নহে। এইব;প উচ্চ উষ্ণতা পাইতে হইলে বিশেষ ধরনের চুল্লশ নির্মাণ আবশ্যক, তাহার 

১৬। কুঠার ও ছুরির ফলা ঢালাই-এর ১৭। তাম-নির্মিত দ্ব্যাদির কয়েকটি 
উপযোগী পাথরের ছাঁচ। প্রাচীনতম নমুনা ক্যাল-কোলাঁথক 

যূগ। 

মধ্যে সজোরে বাতাসের ঝাপ্টা প্রবেশ ফরাইবার বন্দোবস্ত থাকা চাই এবং ইহার জন্য 
হাপরের প্রয়োজন। প্রত্বতাত্তৃকদের মতে হাপর বহু পরে এীতহাঁসক কালে আবিচ্কত 
পপ পপি পাপা শশা পপ পিপল 
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হইয়াছিল। তারপর ঢালাই করিয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত কারবার জন্যই ধাতু গলাইবার প্রয়োজন । 
এই ঢালাই-এর পদ্ধাত বা টেকৃনিক-ও এক কাঁঠন আঁবম্কার। ইহার জন্য ছাঁচ চাই। 
নিওালাথক যুগে পাথর খোদাই করিয়া একপ্রকার ছাঁচ 'নম্শীণের কযেকটি প্রমাণ 'বদামান। 
ছ7ারর ফলা অথবা কুঠারের ধাতব অংশেব আকারে পাথর খোদাই কাঁরযা এইরূপ ছচি তৈয়ার 
করা হইত। এইবূপ প্রার্থামক প্রচেষ্টা হইতেই পরে ফাঁপা ছাঁচের উদ্ভব হয। সুতরাং 
নানা দ্রব্য নিমণণে তাগ্নেব ব্যাপক প্রযোগ সম্ভব করিবার পূর্বে ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে আবও অনেক 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সণ্চয় অপরিহার্য। ধারে ধারে এই জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা মানুষেব আয়ন্ত 

হইলেই তাম্ম প্রস্তরের স্থল অধিকার কারতে পারে। হয়ত এীতহাসক কালের অব্যবাহত 
পূবে নদ-উপত্যকার নাগাঁরক সভ্যতার সূ্রপাতে তামেব ব্যবহার প্রসার লাভ কারয়াছল। 
মেসোপোটোমযা ও মিশরে তাম্্র নাতি দ্রব্যাদির ধবংসাবশেষ যাহা আবিত্কৃত হইযাছে তাহাতে 
উপাবউন্ত উপাষে প্রাপ্ত তাম্রের বাবহাব খু৯৫ প:ঃ ৩,০০০ হইতে ৩,৫০০ অন্দের মধ্যে আরম্ভ 
হইযাছিল, এইবৃূপ অনামত হয়। 

ব্োজ ও পিতল 

তারের কিছু পরেই ব্রোঞ্জ ও পিতলের বাবহার দঙ্ট হয। র্োঞ্জ তাম্ ও টিনের সংমশ্রণে 
উৎপন্ন একটি সংকব ধাতু (9110%)। তাম্র ও দস্তাব সংামশ্রণে পিতল উৎপন্ন হয়। উভয 
মশ্র ধাতুই তাম্র অপেক্ষা অনেক কঠিন এবং অনেক কম উষ্ণতা ইহাদের গলানো যায়। 
তাঘ্রেব সাহত মান্র ১৯ হইতে ৩ শতাংশ টিন 'মশাইলে ইহার কাঠিন্য ও দূঢডতা অনেক 
বাঁদ্ধ পায়। তাবপর ঢালাই-এব কাজে বিশুদ্ধ তাম্ন আদৌ সবিধাজনক নহে। কাবণ ইহার 
গলনাঙ্ক অনেক বেশন, ইহা গ্যাস শোষণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রম্ধের সান্ট করে এবং ঠাণ্ডা 
হইবাব সময় আঁধকমান্রায সঙ্কোচনের ফলে ছাঁচেব আকাতি নিখতভাবে গ্রহণ কাবিতে অসমর্থ 
ঠ্য। কিল্তু তাম্নের মধ্যে টিনের খাদ থাকলে ইহার গলনাঙ্ক কমিয়া যায়। ধাতুর মধো 
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গাসের বিশোষণ রুদ্ধ হয় এবং ঠাণ্ডা হইবার সময় ধাতুর সঙ্কোচনও অনেক কম হইয়া থাকে। 
এইসব গুণের জন্যই ঢালাই-এর কাজে ব্রোঞ্জের বাবহার অনেক বেশী সৃবিধাজনক। সূতরাং 
বাবহারের সাবধাব দিক বিবেচনা কারলে ব্রো ও পিতল তাম্র অপেক্ষা সব বিষয়ে শ্রেয়ঃ। 
আপাত-দৃষ্টতে মনে হইবে ইহাদের উদ্ভব টিন ও দস্তার আবিষ্কার সাপেক্। কিন্তু ঠিক 
স্বতল্পভাবে এই আবিষ্কার সংঘাঁটিত হয় নাই। তাম্রের স্লো কখনও টিনের কখনও এন্টি 
মনির, কখনও দস্তার কিছু না কিছ; খাদ থাকেই। তাম্স লইয়া কাজ করিতে করতে এই খাদের 



৪০ ও বিজ্ঞানের ইতিহাস 

আস্তিত্ব সম্বন্ধে তারকার অবাহত হইয়া থাকবে এবং এই খাদের মান্রাধিক্য হেতু কাঠিন্যও যে 
বাঁদ্ধ প্রাপ্ত হয় ইহাও তাহার পক্ষে লক্ষ্য করা আশ্চর্য নয়। তারপর পাঁথবীর বহু স্থানে 
তাম্র-খাঁনজের সঙ্গে টিনের খানজও বর্তমান। কর্ণওযাল, বোহোময়া, চীন মহাদেশের নানা 
স্থানের তাগ্র-খানজে অঙ্গপ বিস্তর টিনের খাদ থাকে। দাঁক্ষণ স্পেনের পারাজুয়েলস ও দ্য 
কাম্পো জেলাব তাগ্র-খানজে ০.০৮ হইতে ০ ২৫ শতাংশ টিন বর্তমান। ভারতবর্ষে কোন 

কোন স্থানে আবার তাম়-খনিজের সাহত দস্তাব খনিজ বর্তমান। তাম্র নিচ্কাশনেব উদ্দেশো 

এইরূপ মিশ্রখানজ লইয়া কাজ কারতে করিতেই সম্ভবতঃ রোগ ও পিতল প্রথম উৎপন্ন হইয়া 
থাঁকবে। আমরা এখন জানি উত্তর আমোরকায় তাগ্র যুগের পর কোন ব্রোঞ্জযুগ আসে 
নাই। অর্থৎ সে দেশের আঁধবাসীবা ব্রোঞ্জ বা পিতল 'নর্মাণেব কৌশল প্রাচীনকালে আয়ত্ত 

কারতে পারে নাই। তাহার প্রধান কাবণ এই যে, এই মহাদেশের তাম-খাঁনজে সাধারণতঃ টিন, 
দস্তা, এশ্টিমান প্রভীতির কোন খাদ থাকে না। 

খাঁটী বোঞ্জের প্রাচীনতম নমুনা প্রখ্যাত প্রশ্নতাত্ক শ্লিম্যান আবচ্কাব করেন হিসারলিকেব 
(1115571111১) দিবভীয নগরের ধনংসাবশেষ খনন-কাযকালে। এই নগবেব প্রাচীনত্ব 
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১৯। ব্রোঞ্জ নির্মিত কষেকাঁট দ্রবা-কুঠাব, বর্শাফলক ইতাঁদ। 

খীঃ গুহ ২২০০ হইতে ১৯০০ আব্দের মধ্যে। হিসারলিকের কাছে বোহোমযাব অন্তর্গত 
এর্ৎসগেবিজের (1517801১12৫) তান ও টিনের খান বিখ্যাত। হসাব্লকের ব্যবসাধণরা 
এই খনি হইতে প্রথমে তাম্র ও পরে টিন ব্যবহার কাঁিয়া থাকবে এবং এই দুই ধাতু লইষ7 
কাজ কারবার অভিজ্ঞতা হইতে শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ আবচ্কার কাঁরয়া থাঁকবে। এই 
আবিজ্কার সম্বন্ধে বোহেমীয কর্মকারদেব দাবীও উপেক্ষণীষ নহে। সে যাহা হউক, পূর্ব 
ইউরোপ ও ঈজায়ান সাগরের অঞ্চলে আনুমানক খুঃ পঃ ২২০০ অন্দে ব্রোঞ্জের বাবহার 
প্রচলিত দেখা যায়। 

মিশরে রোঞ্জের ব্যবহার ইহা অপেক্ষাও প্রাচঈনতর কি না সে বিষষে মতভেদ আছে। 
্র্থতাত্বিক গোর ব্রোঞ্জ নার্মত যে সকল দুব্য এইখানে আবিচ্কার করেন তাহা মিশরের চতুর্থ 
হইতে ষষ্ত রাজবংশের রাজত্বকালে প্রচালত ছল বালযা অন্মত হয়। এই রাজন্বকালের 
তাঁরখ আনুমানিক খীঃ পঃ ৩০০০ অব্দের পূর্বে। প্রথম রাজবংশের আমলে খেপেঃ পঃ 
৩৪০০) ব্যবহৃত হইত বাঁলয়া অনুমিত ব্রোঞ্জ নির্মিত কয়েকটি দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেন 
মোসো।* ইহা সত্য হইলে নিওঁলথিক কালের শেষভাগেই মিশরে রোঞ্জের ব্যবহার সুর 
হইয়া থাকিবে। মিশরীয় পিতলের এইর্প প্রাচটনত্ব সম্বন্ধে প্রধান প্রশ্ন_ ব্রোঞ্জের প্রধান 
উপাদান টিন আসল কোথা হইতে ১ মিশরে টিনের অস্তিত্ব বিরল। গসনাই পার্বতা 

*. ই. 70101081074 57071 1315101001 0767715177, ২0111171948, ১.6. 
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অণুলের তাগ্্খানজ হইতে মিশরীয়রা আত প্রাচীনকাল হইতে তাম্ব উৎপন্ন কাঁবত বাঁলয়া 
জানা যায়। এই তাগ্রখাঁনজে টনের আস্তত্ব নাই। কোন কোন প্রত্বতাতুকের আঁভমত, 
বটেনের কর্ণওয়াল উপকৃলভাগ হইতে সম্ভবতঃ এই টন আঁসয়া থাঁকবে। বৃটেনের 
উপকূলভাগের আঁধবাসীদেব সহিত প্রাচীন 'মিশবীযদের বাঁণাঁজ্যক সম্পকে কথা প্রমাণত 
হইয়াছে। সুতরাং ফানশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে মিশরীয় কর্মকাবদেব এই টিন সংগ্রহ 
করা কিছু অসম্ভব নহে। পার্টংটনের অবশ্য অভিমত, এই টিন আসত পাবস্যেব দ্রাঙ্গযানা 
(1)1211018109) টিন খনি হইতে।* জ্্রোবো তাঁহার ভূগোলে দ্রাঞ্গায়ানার টনখাঁনর উল্লেখ 

কাঁরয়াছেন। বর্তমানে এইখানে টিনেব কোন আঁস্তত্ব নাই; সম্ভবতঃ বহ প্রাচঈনকালেই 
পারস্যের টিনের খাঁন 'নিঃশোঁষত হইয়াছল। কোন কোন প্রত্রতাত্বক আবাব মনে কবেন, 
[মশরের প্রাচশন কবব হইতে ব্রোঞ্জ নামত যেসব দ্রব্য পাওয়া গিযাছে সম্ভবতঃ তাহা বিদেশ 
হইতে আমদানি করা মাল। মশবে ব্রোগ্-ীশজ্পের প্রকৃত গোড়াপত্তন হয অঞ্টাদশ রাজবংশের 
আমল হইতে, অথাৎ খুীঃ পৃঃ ১৫৮০ অব্দের অনুরূপ সময। এই সময সাবা মশবেব 
করতলগত হইলে বদেশ হইতে টিন আমদানি তাহার পক্ষে সহজ হয়। 

ভারতবর্ষেও তাম্সের বাবহার সংপ্রাচীন। খগ্বেদে 'অয়স্ নামে যে ধাতুব উল্লেখ পাওযা 
যায় সম্ভবতঃ তাহাব দ্বারা তাগ্র অথবা লৌহকে বৃঝাইত। 'সিম্ধ উপতাকার সভ্যতার কথা 
আবিচ্কৃত হইবার পূর্বে গঙ্গা-যমূনার মধাবতর্ণ ভূভাগে তাম্্র নামত কিছু কিছ; দ্রব্য পাওযা 
যায। সম্প্রীত দক্ষিণ ভারতে হাযদবাবাদ, নাগপুব, মাদুবা ও মহীশ্ব হইতে তাম্র ও পতল 
ধনার্মত অনেক অস্ত ও যন্পাঁতি আবম্কৃত হইযাছে। িগট মনে করেন, রাজপতানা, 
ছোটনাগপূর ও সিংভূম জেলা হইতে আগত তাগ্র হইতে এই যন্ত্রপাতি ও দুব্যাদ প্রস্তুত হইত। 
আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগব পর্যণ্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ভাবতীয় সভ্যতা উদ্ভবেব আদ 
পর্বে তাম্ন ও 'পতলেব যে ব্যাপক ব্যবহাব ছিল, অর্থাৎ নব্য প্রস্তবযূগ হইতে লৌহ-যূগে 
পেশীছিবার অল্তর্বতশ সমযে ভাবতবর্যকেও যে তাগ্র ও পিতল-য্গের মধ্য দিযা যাইতে হইযাছিল 
তাহা স্যানাশচত।1 এমন ক পশ্চিম এসিযাব 'পতলকাবদের তুলনায ভাবতীয় 'পতলকারদের 
অনেক বেশ দক্ষতাব নমূনা দেখিষা অনেকে মনে করেন সম্ভবতঃ ভাবতবষেই পিতলের প্রথম 
আঁবচ্কার ঘটে। 

আবিজ্কার ও বাবসায় বাণিজ্যের প্রসারের দিক হইতে পিতল যুগ এক নিবাট তৎপরতার 

যুগ। পিতলের ব্যবহার ক্রমশঃ চালু হইলে ও ধাতুব চাঁহদা বুদ্ধি পাইলে তাম্র ও অপেক্ষাকৃত 

দষ্প্রাপ্য টিনের খাঁন আবিচ্কার অনিবার্য হইযা পড়ে। ব্যবসাযীরা এইসব ধাতুর অন্বেষণে 

দেশ হইতে দেশান্তরে ছডাইয়া পড়ে। ব্যাপক অন্বেষণের ফলে নিঃসন্দেহে বহু খন আবিহ্কৃত 

হইয়া থাকবে এবং সম্ভবতঃ এই সমযে কর্ণওযালেব টিনের খান আবিচ্কারও কিছমানন 

চিত নয়। এইরূপ প্রচেষ্টা হইতে এক প্রকার মাঁণকবিদ্যা, খানীবদ্যা ও ভূলিদ্যাব উদ্ভব 

হওয়া খুবই যাান্তসঙ্গত। ভূপৃষ্ঠে আকাতি দেখযা খনির আঁস্তত্ব আন্দাজ কবা, বিভিন্ন 

রকমের খাঁনজ প্রস্তরকে নিতান্ত অসংলগ্নভাবে হইলেও শ্রেণীবদ্ধ করা, তাহাদের পার্থকা 

নির্ণয় করা প্রভৃতি ব্যাপারে নানা মূলাবান জ্ঞান পিতল য্[গের আবির্ভাবে মানুষ আয়ন্ত 

করিয়াছিল। 

তাম্্র ও পিতল সংক্রান্ত ধাতৃবিদ্যা আবৎকারেব বহ; পরে তথাকথিত তাম্ম ও পিতল যুগের 
আবির্ভাব ঘাঁটয়াছল। এই দঃয়েব মধ্যে আমরা অল্ততঃ এক হাজার বংসরের ব্যবধান লক্ষ্য 

করি। তাম্ বা ব্রোঞ্জ যুগের অর্থ, এই সময়ে মানুষ যল্লুপাতি ও অস্রশস্ত গাঁড়বার কার্ষে 
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৪২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

প্রস্তরের পারবর্তে এই দুই ধাতুকেই ব্যবহার কাঁরতেছে। পারাচত পুরাতন দ্রব্য পরাতন 
পদ্ধাতর প্রাত মানুষের আসান্ত চিরন্তন। লক্ষ জক্ষ বংসরের পাঁরচিত ও জীবন সংগ্রামের 
একমার সহায় প্রস্তরকে মানুষ রাতারাতি ত্যাগ কাঁরবে কিরপেঃ তারপর নৃতন দুব্যকে 
নৃতন পদ্ধাতকে সম্যকর্ূপে কার্যকরী কাঁরয়া তোলাও সময সাপেক্ষ। প্রস্তরের একটি 
গ্রধান দোষ এই .যে, ইহার তাঁক্ষণতা বড় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয। কুঠার, ছার প্রভাতি যল্ল 
কয়েকবার ব্যবহার করিলেই অকেজো হইয়া যায়। কিন্তু প্রস্তর যেখানে প্রচুর সেখানে 
নূতন যন্ম তৈয়ার করিয়া লইতে কতক্ষণ! পাথবের অস্ত্র গাঁড়বার জন্য পৃথক শিল্প 
প্থাপনেরও প্রয়োজন নাই। যে যার নিজের অস্ত ও যন্ত্রপাতি নিজেই গাঁড়যা লইতে পারে। 
কেবল প্রস্তর যেখানে অপ্রতুল, উপরিউন্ত অসুবিধা সেখানে প্রধান সমস্যা এবং ধাতু নার্মত 
স্থাযী যন্ঘপাতির সুবিধা সেখানেই প্রথম উপলব্ধ হইবে। ব্যবহার কাঁরতে কারতে ধাতব 
যচ্েরও অবশ্য ক্ষয় হয; কিন্তু আগুনে গলাইযা 'পটাইয়া লইলেই আবার সম্পূর্ণ একাঁট 
গৃতন যল্ম তৈয়ারী হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ধাতুর আবও অনেক গুণ আছে এবং সেইসব 
গুণ লক্ষ্য করিষা প্রস্তর-ব্যবহারক ষে ক্রমশঃ ধাতুর ব্যবহাবের দিকেই আকৃষ্ট হইবে তাহাতেও 
কোন সন্দেহ নাই। তথাঁপ প্রস্তর ফেলিয়া ধাতৃকে গ্রহণ কারতে তাহার কেন এত িবলম্ব 
হইল; 

ইহার কারণ ধাতুর কাজ প্রথম হইতে শেষ পরযন্তি জটিল। প্রস্তরেব মত খনিজ সুলভ 
নয়। প্রথমে খাঁনজ সরবরাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত কাঁবতে হইবে। তাবপর এই খাঁনজ 
হইতে ধাতু নিজ্কাশন, ধাতুকে গলানো, ঢালাই করা, পিটানো, শান দেওয়া ইত্যাদ নানা পর্কের 
পর অবশেষে যদ্দ-নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইবে। এইরূপ জাটল ও বিশেষ ধরনের কাজ কৃঁষর 
বা শিকারের ফাঁকে ফাঁকে সম্ভব নয়। ইহা একজনে কাজও নহে। ইহাব জন্য প্রযোজন 
বহু; সুদক্ষ কাবিগরের সবক্ষণব্যাপী সম্মিলিত শ্রম। এই কাবিগরদেব খাদের ভাব অন্য 
দলকে গ্রহণ কাঁরতে হইবে। যে অবস্থায় প্রতোককে নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদন কাঁরয়া 
লইতে হয় সে অবস্থায এইরূপ বিশেষ ধরনের তৎপরতা সম্ভব নয। যে বাবস্থায কৃষক নিজের 
ও নিজের পাঁরবারের প্রযোজনেব অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনে সক্ষম এবং দলের প্রতোককে স্বহস্তে 
খাদ্যোৎপাদন না করিলেও চলে, শুধু সেই ব্যবস্থাই এইরূপ জটিল ও এক প্রকার বৈজ্ঞানক 
জ্ঞান সাপেক্ষ বিশেষ ধরনেব শ্রম ও কর্মের জন্য প্রকৃষ্ট। খুশঃ পৃঃ ৩০০০ অব্দেব পূর্বে এই 
ব্যবস্থার উদ্ভব হয় নাই এবং ইহার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতার অভ্যুদয । 

রৌপ্য ও সীসক 

তায় ও টিনের খানজ খংাঁজতে গিয়া তাহার পক্ষে কয়েকাট অন্য ধাতৃও আবিদ্কাব করা 
আশ্চর্য নহে। রৌপ্য ও সীসকেব আঁবিজ্কার সম্ভবতঃ এইভাবেই হইয়াছিল। মিশরের 
প্রাগোতহাঁসক গোরস্থান খনন কারযা রোপ্য ও সখসকের কযেকাট অলঙ্কাব পাওয়া গিযাছে। 
প্রথম রাজবংশের রাজত্বকালে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত একটি সীসকের মূর্তি এখন 
ধূটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত। 

লৌহ 
নিকট ও মধাপ্রাচ্যের প্রায় সর্ব খুধঃ পৃ দ্বিতীয় িলোনযমের মাঝামাঝি সময় হইতে 

লৌহের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সৃতরাং এতিহাসক কাল আরম্ভ হইবার প্রায় দেড় 
হইতে দুই হাজার বংসর পরে লোহযুগের আবির্ভাব। এই যুগ যে সর্ব রোঞ্জযূগকে 
অনুসরণ করিয়াছে তাহা নহে। এক মিশর ব্যতীত আফ্রকা মহাদেশের সব্ত আদম 
অধিবাসীরা প্রস্তর যুগ হইতে সরাসার লৌহযুগে প্রবেশ কারয়াছিল। তাম, পিতল প্রভীত 
ধাতুর কাজে মিশরের দশর্ঘ আঁভিজ্তা সত্তেও নীলনদের নিম্ন উপত্যকায় সাধারণভাবে লৌহের 



ধাতুর আঁবচ্কার ও বাবছার ৪৩ 

ব্যবহার অর্থাৎ প্রকৃত লৌহযুগের সনন্রপাত আনুমানিক খীঃ পড় ৮০০ অব্দের পূর্যে সংঘাঁটত 

হয় নাই। 
কিন্তু তাই বালয়া ধাতু হিসাবে লৌহের জ্ঞান ও ইহার 'কছ; কিছ; ব্যবহার এত পরের 

ঘটনা নহে। উহ্কাপাতের পর যে প্রস্তরখণ্ড অবাঁশন্ট থাকে তাহা লৌহপ্রধান। এইরূপ 

প্রস্তর বা উদ্কার লৌহের সাহত প্রাগগোতিহাঁসিক মানুষের পারচয় ছিল; এমন ক অলঙ্কার 

গহসাবেও ইহার ব্যবহারের কতকগযীল নমূন। পাওয়া গিযাছে। ল্যাপিস্ লাজাীল বা লাজবর্ধ 

সণির সঙ্গে লোহার প:তি গাঁথিয়া তৈযারী একটি হার পৌন্রসাহেব মিশবেব প্রাক-বাজবংশীয় 

কবর হইতে আঁব্কার করেন। ওয়েনরাইট্ এল্ গেজেতে অনুরূপ যে লোহার প্ধাত পান, 

তাহার তাঁর খুগঃ পৃঃ ৪০০০ অব্দ। চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকালে নামত পরামিডের 

(খুশঃ পৃঃ ৩১০০ অব্দ) অভ্যন্তবে কতকগাল লৌহ 'নার্মত যল্পাঁতি আবিৎ্কৃত হইযাছে। 

এইগাঁলি নিঃসন্দেহে লৌহ ব্যবহারের স্ংপ্রাচীনত্ব নর্দেশ করে। 

৯ 

২০। হল-স্টাটফূগে বরো ও লৌহ বাবহারের কযেকাঁটি নমুনা_(১), ব্রোঞ্জের হাতলযন্ 
লৌহ তববাবি, (২) ব্রোঞ্জ-নর্মিত কানের গহনা, ব্রুচ ইত্যাঁদ। 

লৌহ-নিচ্কাশন-বিদ্যা ও লৌহাশঞ্গপের আদি জন্মভূম উত্তর-পূর্ব এীসয়া মাইনর। এই 

অঞ্চলে ক্যাঁলাবস্ (02179191১০১) প্রাচীনকালে একচেটিযা লৌহশিল্পেব জন্য খ্যাত 'ছিল। 

ইহাৰ ২০০ মাইল দীক্ষণে কোমাজেন (0,01701718601)0) সহরের লৌহশি্প স্থাপনের 

তাগ্রাধিকার দাবশও উপেক্ষনীয় নহে। বস্তুতঃ এসয়া মাইনর লৌহ খাঁনজে বশেষ সমদ্ধ 

এবং িটটাইট্দের আমলের প্রাচীন লৌহশিল্পের ধ্বংসাবশেষ এই অণুলে স্তর পাওয়া 

গিয়াছে। হিটটাইট্রা লৌহশিক্ষেপে বিশেষ পারদ্শ্শ ছিল। ইহাদের কল্যাণেই মধ্য ও 

নিকট প্রাচ্যে ও পরে ইউরোপে লৌহের প্রচলন ঘটে। খুশঃ পৃঃ ১২৫০ অন্দে মশররাজ 

হিটটাইট্দের রাজার নিকট লৌহ সরবরাহ কারতে অনুরোধ কবিয়া যে পন্ন লেখেন ও তাহাতে 

িটটাইটরাজ িশররাজকে লৌহের পাঁরবর্তে স্বর্ণ পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া যে উত্তর দেন 

সেই পন্রালাপেব মূল পাণ্ডুঁলীপ সংরক্ষিত আছে।” হট্টাইউ্দের লৌহশিল্প সম্পার্কত 

প্রাধান্য এই পন্রালাপের মধ্যে পারিস্ফ:টে। 

ইউরোপে দাঁনয়ুব উপত্যকায় হল্স্টাট প্রভাতি স্থানে প্রাচীনকালে লৌহ শিল্পের 

খ্যাত হীতহাস-প্রীসম্ধ। পরেদেশ হইতে আগত কেলট, ডোরিয়ান প্রভাতি জাতিদের সঙ্গো 
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8৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

এঁসয়া মাইনরের লৌহ নিহ্কাশন সম্পাঁকত ধাতুবিদ্যা প্রথম দানিয়ূব উপত্যকায় পৌঁছে এবং 

সেইখানে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই শিক্ষের প্রভূত উন্নতি ঘটে। লৌহ-ব্যবহারক কেল্ট, 
ডোঁরয়ান প্রভীতি দানিয়ূব অঞ্চলের জাঁতদের আকুমণের ফলেই ক্রীট দ্বীপের নোসস্ ও গ্রীসে 
মাসনের ব্রোঞ্জ সভাতার অবসান হইয়াছিল খু৭ঃ পঃ দ্বিতীয় মিলোনিয়মের শেষ ভাগ্ে। এই 
সময় হইতেই খেিঃ পৃ ১১০০) ক্রীঁটে ও ঈজীয়ান সাগরের উপকূলবতাঁ অণ্টলসমুহে লৌহ 
ধূগের সূচনা। ঈজীয়ান অণ্চলে লৌহ যুগের সূচনার কছ; পবেই আমরা দেখি এক সম্পূর্ণ 
নূতন সভ্যতার আকাস্মিক ও অত্যুজ্জবল 'বকাশ। ইহাই গ্রীক সভ্যতা। 

কাচ 

কাচ মানুষের সৃজনী প্রতিভার অপর্ব বিকাশ। মৃংশিল্প, ধাতু ও সংকর ধাতুব আঁবন্কাব 
ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া মানূষের বহ্মুখী প্রাতিভাব যে পারচঘ আমরা পাই তাহারই আর এক 
আশ্চর্য ও আভিন প্রকাশ কাচের আবিংকার। 

কাচের আঁবৎকাব সূপ্রাচীন। ঠিক কোথায় ও কখন ইহা আঁবচ্কৃত হইযাছিল তাহা 
অদ্যাপ অজ্ঞাত। প্লান লিখিয়াহেন, বাল ও সোডাঘটিত মৃত্তকার এক স্বাভাবিক মিশ্রণে 

আকস্মিকভাবে আগ্ন সংযোগের ফলে কাঢ উৎপন্ন হয। এইব্প সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া 
পববতাঁকালে নানারূপ গঞ্পও রচিত হইযাছে। অবশ্য এইসব গল্পে এীতিহাসিক সত্যতা 
মাচাই কারিতে যাওয়া বৃথা। তবে বজুপাতজনিত আগুনে বালি ও সোডাব স্বাভাবিক মিশ্রণ 
গালয়া অনেক সময় কাচে রূপান্তারত হইতে দেখা যাধ, এবং এইবূপ নৈসগ্গকি উপায়ে উৎপনে 
খাচের কয়েকাঁট নমুনাও পাওয়া গিয়াছে। 

্রত্নভাতকদের ধাবণা, রঙ্গীন ও মস্ণ মৎপান্র প্রস্তুত কারবার প্রচেম্টা হইতে কাচ 
আবিষ্কৃত হয়। মিশর ও মেসোপোটোময়ার প্রাচীন আধবাসীবা রঙ্গীন ও মসৃণ মৃংপান্ত 
গাঁড়তে সুদক্ষ ছিল। কাচ এই সুদক্ষ মৃৎশিল্পীদেরই আবিজ্কাব। এই দুই দেশের মধ্যে 
কাচেব আবিচ্কারের অগ্রাধকাব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বহাদন পর্যন্ত একদল প্রত্ততাত্ুকের 
ধারণা ছিল, মিশরই কাচের আদ জন্মস্থান। এখন দেখা যাইতেছে, এই আঁবিচ্কারেব 
অগ্রাধকার ব্যাপারে মেসোপোটোময়াব দাবীও উপেক্ষণীয় নহে। স্যাব ফ্রিণ্ডার্স পোন্র বলেন, 
আনুমানিক খু; পঃ ১২,০০০ পূর্বাব্দে মিশবে বাদারীয় (1)70211907 4১3৫) পাথবেব 
পংতর উপব সবুজ রংএব যে মসূণতা দেখা যায, কৃত্রিম উপাযে সম্পাদত মসৃণতার ইহাই 
প্রাচটনভম দঙ্টান্ত। এই বিদ্যা সম্ভবতঃ এাঁসয়া হইতে মিশরে আসিযাছিল। খুঃ ০০০9 
পূর্বাব্দের বালয়া অনুমিত লাজবর্ধ মাণর মত দোঁখতে এক টূক্বা বিশুদ্ধ কাচের নমননাও 
[তান আবিচ্কার কাঁরয়াছেন। বিশুদ্ধ কাচেব ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর নমূনা এ পযন্ত 
আঁবম্কৃত হয নাই। িশরীয রাজবংশেব আমলে অলঙ্কার হসাবে ব্যবহৃত নানা রং-এব 
ফাচেব পতি, বালা ইত্যাঁদ যেসব দ্রব্য পাওয়া গয়াছে, পেত্রির অনুমান, তাহা এঁসয়া হইতে 

?মশবে আমদানি হইয়াছল। 
উপরিউন্ত পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া পশ্চিম এীসয়ায় কাচ 1শজ্পের সপ্রচণনত্বের প্রত্যক্ষ 

্রক্ততত্ীয প্রমাণও কিছু কিছ পাওয়া যায। বাগদাদের উত্তর-পাঁশচমে টেল্ আস্মাবে হালকা 
নশল রং-এর কাচের যে সিলিশ্ডারটি ফ্রাঙ্কফোর্ট আবিদ্কার করেন, তাহার নিমণণকাল খুপঃ পুঃ 
২৭০০-২৬০০ অন্দ। এইস্থানে খ:ীঃ পৃঃ ২৪৫০ অক্ের একটি প্রাচীন কবরখানা খখাঁড়যা 
বহু রঙ্গাঁন কাচের প*তি পাওয়া 'গিয়াছে। 

কাচের আদি ইতিহাস যাহাই হউক, পরবতাঁকালে কাচাশল্পের উন্নতি ও প্রসারের 
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প্রবন্ধে ঢুষ্টবা। 



উন্যান্য কয়েকটি আাঁবদ্কার ৪৫ 

প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশর। অস্টাদশ রাজবংশের আমল হইতেই এক আত লম্ধপ্রাতষ্ঠ ?শজ্প 
[হসাবে ইহার পরিচয় আমবা পাই। আমেনহোটেপের (খীঃ পৃঃ ১৫৫১-১৫২৭) নামাঁঙ্কত 
একটি বড় গোল কাচের পাত এই শিল্পজাত দ্ুব্যের প্রাচীনতম মিশবীয় নিদর্শন। তৃতীয় 
থটমেসের খেঢীঃ পৃঃ ১৫২৭-১৪৭৫) আমলের কারকার্যখাঁচত কয়েকাট ছোট পানপান্ন এখন 
বৃটিশ মিউাজয়মের মূল্যবান সামগ্রণ। এই কাচপ্রব্গ্ীল ছল রঙ্গীন ও অস্বচ্ছ, স্বচ্ছ কাচ 
খনম্ণণাবদ্যা আঁবচ্কৃত হয় অনেক পরে। ধাতুঁবদ্যায় পাবদশর মিশবীয়রা নানা রং-এর কাচ 
উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতার পাঁরিচয় 'দয়াছিল। তাম্রঘটিত 'বাঁভল্ন লবণ ব্যবহার কাঁরিযা নল, সব.জ 
ও লাল কাচ এবং টিন অক্সাইড ব্যবহার কাঁরয়া' সাদা কাচ উৎপাদনে মিশর ছল প্রাচীন জাতিদেব 
মধ্যে অদ্বিতীয়। 

গাঁলত অবস্থায় ফঃ দিয়া ফুলাইয়া 'বাভন্ন আকাবেব কাচপান্ন নিমণ-কৌশল আঁবিজ্কৃত 
হইবার পূর্বে কি প্রকারে এই দ্রব্যাদ তৈযারী হইত তাহা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। ফাঁপা 
ফুলদানি ও অনুরূপ পান্র গাঁড়তে প্রথমে একটি ধাতব দণ্ডের চারাঁদকে অভীপ্সত পান্রের 
আকারে ভিজা বািব একাঁট তাল তৈয়ারী করিয়া সেই তালের উপবে উত্তপ্ত কাচেব দণ্ড 
নমনীয় অবস্থায় ধীরে ধারে প্রভূত যত্ত ও ধৈর্য সহকারে গায়ে গাষে জড়ানো হইত। বিগ 
পদ্ধাতিতে গাঁলত কাচের মধ্যে উপাঁরউন্ত বালির তাল বার বার ডুবাইযা ইচ্ছানুষাষী পুরু পানর 
তৈয়াবীব প্রমাণ পাওয়া যাষ। পবে কাচ ঠাণ্ডা হইযা কঠিন হইলে কেন্দ্রীয বাঁলর তাল 
খ:ড়যা বাহির কাঁবলেই একটি গোটা ফাঁপা পান্ন নার্মত হইযা যাইবে। ডিস, কাপ প্রভাত 
খোলা পান্র উপারউন্ত পদ্ধাততে তৈয়ারী কবা সম্ভবপব নয়। এইরূপ দ্রব্য তৈয়ারী কারিতে 
ছাঁচের ব্যবহার প্রয়োজন। খঃ পৃঃ ১২০০ অব্দেব অনুবূপ সমযে ছাঁচ ব্যবহার কারিয়া 
কাপ, ডিস প্রীত খোলা কাচ দ্রব্যাদ মীশরশধদের নর্মাণ করিতে দেখা যায়।* খীঃ পঞঃ 
১৫৫০ অব্দ হইতে খাঁম্টীয় শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই ধরনের কাচপান্র নিমাণে িশরীমরা 
প্রাচীন জাতিদের মধ্যে শুধু অগ্রণই ছিল না, সমগ্র কাচাশল্পের কেন্দুসথলই ছিল মিশব। 
ফানশীয় ব্যবসাযীদেব কল্যাণে এই বিদ্যা কাল সহকারে অন্যান্য দেশে বিস্তাবলাভ কবে। 

ফ; দিয়া কাচপান্র নিমাণ-কোঁশল £ ফ দয়া কাচপান্র নির্মাণ-কৌশল কাচাশকেপর প্রধানতম 
আবিচ্কাব। ইহাকে সমগ্র কাবিগার বিদ্যার শ্রেষ্ঠ আবিম্কাব বাঁললেও অত্যান্ত হয না। 
বালতে গেলে, এই কৌশল বা টেকাঁনক্ আবিষ্কারের পব হইতেই কাচশিজ্পের প্রকৃত গোডাপন্তন 
হয। 

এই টেকনিক কোথাম ও কখন আবিক্কৃত হয তাহা ঠিক জানা নাই। আঁধকাংশ 
[িশেষজ্ঞের আভিমত, খুঃ পৃঃ ৩০০ হইতে ২০ অব্দের মধো ফিনিশীয কাচাশঙ্পীদের হাতে 
এই বিদ্যা আবিত্কৃত হয। আব এক আভমভ অন্যাযী অগাস্টাসের সময়ে সিডনে টেকানকাঁটি 
আবিচ্কৃত হইযাছিল। ৪ হইতে ৫ ফুট লম্বা লোহার নল ফ$ 1দবাব জন্য ব্যবহৃত হইত। 
[বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই মাপের লম্বা নল অদ্যাপি কাাশস্পে ফ দিবার কার্ষে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 

২.৪। অন্যান্য কয়েকটি আবিম্কার 

কথায় কথায় আমরা এীতহাসিক কালের অনেক দূর আঁসিযা পাঁড়লাম। গ্রন্থের অবাঁশঙ্ট 

অংশের আলেচা বিষষ অবশ্য এতিহাসিক কালে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর ইতিহাস। এীতিহাসক 
কালের বৈজ্ানিক গবেষণার আলোচনা আরম্ভ কারবার পূর্বে প্রাগোতিহাঁসক কালের আরও 
কয়েকটি গূবৃত্বপ:র্ আবিচ্কারের উল্লেখ প্রয়োজন। চকার আঁবদ্কার, পশুশান্তর ব্যবহার, 

* 1571010109172116 2)714)1)7164, 01. 10, 09 400; 21459 শীষকি প্রবন্ধে দুষ্টব্য। 



৪৬ বিজ্ঞানের ইতিহার্স 

সেচ ব্যবস্থা উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বাঁললে এ আলোচনা অসম্পর্ণ 
থাকিয়া যাইবে। 

চাকা 

চাকার আঁবচ্কার রহস্যাবৃত। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য আতি অম্প তথ্যই পাওয়া যায়। 
তবে ইহা যে প্রাগোতিহাসক আঁবচ্কার সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদেব মধ্যে মতভেদ নাই। চাকা কাচ্ঠ 
'নার্মত হওয়াই স্বাভাবিক এবং কাচ্ঠের স্থাঁমত্ব নাই। এজন্য কান্ঠ নার্মত প্রাগৈতিহাসিক চাকার 
কোন নমুনা পাওয়া যায় না। পাথরে ও মৃংপান্রের উপর প্রাগেতিহাঁসক বা এতিহাঁসিক কালের 
গোড়ার 'দকে শিল্পীবা চাকার যেসব চিত্র আঁকয়া গিযাছে একমান্র তাহাকেই সম্বল করিয়া 
ঢাকার আদ ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য উদ্ঘাটত হইয়াছে। 

সূমেরীয় 'চন্রা্কনে চাকার গাঁড়র প্রথম নমুনা পাওয়া যায খুব পঃ ৩৫০০ অব্দে। 
এইর্প একটি প্রাচীন চিত্রের নমুনা দেখানো হইল। উত্তব সরিযার চিন্াঞ্কনে যেসব চাকার 
গাঁড় দেখা যায় তাহা ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। ীসম্ধু উপত্যকার সভ্যতায় (খুঃ পৃঃ 
৩২৫০-২৫০০) প্রথম হইতেই চাকাব ব্যবহার দেখা যায কৃম্ডকারের শিল্প ও যানবাহনাদতে। 
ইহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরে এসয়া মাইনবে ও ক্লীটে চাকাব বাবহার প্রচলিত হয়। খঃ পু 
১৬৫০ অব্দের পূর্বে মিশর চাকাব ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। 'মশরে চাকার প্রথম প্রবর্তক 
পশ্চিম এসয়ার দুধর্ষ জাতি হিক্সসূরা। হিক্সসূদেব মিশর আক্রমণ ও বিজয়েব পর 
হইতেই নীলনদের দেশে চাকার ব্যবহার প্রথম দ্ট হয। 

২১। প্রাচীন সূমেরীয় যৃদ্ধবথ। 

চাকার প্রথম প্রযোগ মৃধীশল্েপে ও পাঁববহণে। কোথাও একসঙ্গে, কোথাও আগে পরে। 
পশ্চিম এসয়ায় ও ভাবতবর্ষে চাকাব বাবহার প্রায় এক সঙ্গেই দেখা যায়। মিশরের পাঁর- 
বহণে চাকার ব্যবহার আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে কুম্ভকারেরা মৃৎশিজ্পে চাকার ব্যবহার প্রবর্তন 
করে। ক্লট দ্বীপে আবার চাকার গাঁড় আঁবভাবের অন্ততঃ দুই শত বংসব পরে আমরা 
কুমোরের চাকার নজির পাই। ইউরোপে আল্পস্ পর্বতের উত্তবে খঃ পুঃ ৫০০ অব্দ পর্যন্ত 
কুম্ভকাররা কুমোরের চাকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল: অথচ ইহার এক হাজার বৎসর পূর্ব 
হইতে সেইসব অণ্টলে চাকার গাঁড়র প্রচলন হইয়াছিল। 

চাকার প্রবর্তনে মৃতাশঙ্গপে ও পারবহণ বাবস্থা যুগান্তব উপস্থিত হইয়াছল। পূর্বে 
একটি মাঝারি ধরনের পান্ত গাঁড়তে কুদ্ভকারের যেখানে কয়েক দিন সময় লাগিত এখন কয়েক 



অন্যান্য কয়েকটি জাবন্কার ৪৭ 

'মানটে সেই পাত্র তৈয়ারী হইল। শুধু সময় সংক্ষেপেই নহে, চাকার সাহায্যে প্রস্তৃত পান্ধের 
সাহত আগেকার হাতে গড়া পান্রের কোন তুলনাই হয় না। আপাত-সামান্য একাঁটি আঁবজ্কাবেব 
যথাযথ সৃযোগ গ্রহণ করায় মৃৎশিল্প প্রায় সহস্র বংসর আগাইয়া গেল। চাকার পূর্বেও মুখ 

[শঙ্প ছিল, কিন্তু কোন প্রকার গাঁড় বা রথ ছিল কিনা সন্দেহ। বরফের উপর দযা চক্তহীন 

শ্লেজ টানা সম্ভব হইলেও উষ্ণ বা নাঁতিশশীতোষ্ণ মণ্ডলের বন্ধুর পথে চক্রুহীন গাঁড়ব কম্পনা 

কঠিন। গাঁড়র সাঁহত চরুযোজনা অবশ্য প্রথম প্রথম সহজসাধ্য হয় নাই। সম্ভবতঃ অর্ধ 

বৃত্তের আকারে কাটা দুইটি অথবা বৃত্তাংশের আকারে কাটা একাধিক কাম্ঠখণ্ড তামার পেরেকের 

সাহায্যে জোড়া দয়া ও চামড়ার একপ্রকার চক্রবেষ্টনীব দ্বারা কাম্ঠখন্ডগুলিকে কঠিন ভাবে 

আবদ্ধ কাঁরয়া গাঁড়র চাকা তৈয়ারী করা হইত। তারপব অক্ষদণ্ডের সাঁহত আন্টোপচ্টে বাঁধা 

চাকাগি এই দণ্ডের সহিত এক সঙ্গেই আবার্তত হইত। কোন কোন অনগ্রসব অণ্টলের আঁদম 

আঁধবাসীরা এখনও এই পদ্ধাতিতে চাকা তৈয়ারী কবিয়া। থাকে। 

নৌকা ও পাল 

এক ধরনেব চামড়ার নোঁকা বা কাঠেব গণড় জলে ভাসাইযা প্রাগোতিহাঁসক মানুষ মৎস্য 

ধশকাব কারত। এইরূপ অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমশঃ নৌকা নির্মীণ ও বাতাসের বেগ বাবহারের 

উদ্দেশ্যে পাল আঁবচ্কাবেব মধ্যে অনেকগুলি ধাপ আছে। কিভাবে একটিব পর একটি ধাপ 

সাফল্যের সাহত আঁতিক্রম কযা শেষ পর্যন্ত পাল টাঙানো নৌকা আবিজ্কত হইয়াঁছল সে 

বৃত্তান্ত আমাদের জানা নাই। প্রস্তর ও মুংপার্রের উপর আঁঞ্কত প্রাগোতহাঁসক শমশরায় 

চিত্রে নৌকার যেসব নমুনা দেখা যায় তাহাতে মনে হয, প্যাঁপরাসের আঁট বাঁধয়া ভেলার মত 

এক ধরনের নৌকা সে সমযে বাবহৃত হইত। নৌকার মাঝখানে একাট ছোট ছাউীন থাকত: যাত্রী 

ও মাঝ মায়া প্রায় চাল্লশজনকে বহন কারতে পারে এইরূপ বড় নৌকার চতও কয়েকাট 

পাওয়া গিযাছে। খুপঃ পঃ ৩৫০০ অব্দের অনুরূপ সময হইতে পাল ভোলা নৌকার চিত্র 

[িশবীয় মৃখাশল্পের কারুকার্যে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায। এই ধরনের নৌকা সমদদ্রের 

উপকূল অঞ্চলে যাতায়াত করিত। 

সেচ ও নদশ-শাসন 

সভ্যতার ইতিহাসেব একটি চরম সত্য এই যে, নদ-নদী বিধৌত উপত্যকায ইহাব প্রথম 

আঁবর্ভাব ঘটে। অথচ সভ্যতাব প্রার্থামক উপাদান কাঁষ, পশুপালন, বস্ত্রবয়ন, মৃংশি্গপ, ধাতুর 

বাবহার প্রীতি নানা বাবহাবক বিজ্ঞানের আবিচ্কার সংঘটিত হইযাঁছিল 'ফা্টাইল ক্রিসেন্টে'ব 

অর্ধ উর অণ্চলে নিগালাথক আমলে । আমবা দেখিয়াছি, 'ফার্টাইল ক্লিসেন্ট' এইসব 

আবিচ্কারেব প্রত্বতত্বীয নিদর্শনে বিশেষ সমদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয এই যে, এই বিস্তীর্ণ অণ্চলের 

কোথাও [নিগাঁলাথক আঁধবাসদেব মধ্যে প্রথম সভ্যতার উদ্ভব না হইযা তাহা হইযাছে ইহার 

দাক্ষণে অবাস্থত বিশেষ ধরনের কতকগাঁল নদী-উপতাকণ্য-_নশলনদ, তাহীগ্রস, ইউক্লোতস ও 

সন্ধ্নদের তীরে । ইহার কারণ কি? 
নদ-নদশ-বিধোত উপত্যকা শেষ পর্যন্ত কৃষকের স্বর্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষ 

পর্যন্ত, প্রথম অবস্থা নহে। নশলনদেব বাংসারক বন্যায নদের দৃই কৃলবত্তাঁ সরু জাম 

পাঁলমাটির দ্বারা যেমন চির উর্বর থাকে, অদ্রে বন্যার জল জামষা তেমনি আবার সাঁচ্ট করে 

বাসের অযোগ্য কুীসত ও ভয়াবহ *বাপদ সক্কুল জলাভূমি । নদীর কূল ও জলাভৃঁমর কিছ: 

পরেই দুর্গম পর্বত ও দুস্তর মবুভূমি। নখলনদের মত এত নিয়মিতভাবে তাহীন্িস ও 

ইউফ্লোতিসে বন্যা আসে না; এ অঞ্চলে বাবিপাতও সামানা। মাঝে মাঝে অতাঁক্তে দুরন্ত নদী 

বন্যায় দুই কূল ভাসাইয়া যায়। সন্ধৃনদের অবস্থাও তদ্রূপ। স্বাভাবক অবস্থায় সভ্যতা 

গাঁড়বার কাজে নদ আদোঁ সহায়ক নহে। তথাপি, নদীর তীরে অবাস্থিত হোলওপোলিস, 
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মেমাফস:, নিনেভে, ব্যাঁবলন, ইরেক, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রীত জনপদই ত মানব সভ্যতার 

প্রথম লীলাক্ষেতর। 
বন্য নদশকে পোষ মানাইবার ও শাসন কারবার কৌশল আবিদ্কারের মধ্যে এই সাফল্যের 

কারণ অন্তানণহত। বন্য ডিন্কেল ও এমের ঘাস আবাদের পূর্বে পাঁথবীর ভীদ্ভদরাজ্য 
মানুষের কতটুকু সাহাযো আঁসয়াছিল? পশু পোষ মানইবার পূর্বে পশন শিকার অপেক্ষা 
পশ্ব দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষার চিন্তাতেই সেকি আধকতর বিরত হয় নাই? উচ্ছৃঙ্খল 
ভশান্ত নদীকে বশশভূত করিয়া তাহাকে দিয়; কাজ করাইবাব কৌশল মানুষ যৌদন আবিদ্কাব 

করিল সোঁদন হইতেই সভ্যতার সিংহদ্বাব তাহার কাছে উন্মস্ত। 
বন্যাবধবস্ত নীলনদের উপত্াকার প্রয়োজন বাঁধের সাহায্যে বন্যার জল আটক করিয়া 

সাবধা মত কাষকার্যে তাহার পূর্ণ বাবহাব। দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ায় তাহীগ্রস ও ইউফ্লোতস 
হইতে কারিম খাল কাঁটিযা সেচের সাহায্যে সমগ্র উপত্যকা জলন্ত বাঁখবাব ব্যবস্থা অবলম্বনই 
প্রধান সমসা।। এইরূপ প্রচেষ্টা বান্তগত সাধের অতীত। জ্বঙ্প বারপাতীসন্ত অর্ধউষব 
প্যালেন্টাইন, সারধা বা পাবস্যের নিগুালাথক কৃষক যে যাহাব নিজেব এক ফাল জাম আবাদ 

কাঁরষা গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারে বটে, কিন্তু খামখেযালী নদীব উপকূলবতার্ঁ বাঁসন্দাদের টাকযা 
থাঁকিবার একমাত্র পথ হইল সকলের মিলিত পারশ্রমের দ্বাবা বাঁধ নির্মাণ, খাল কাটা, সম্বংসর 
এই বাঁধ ও খাল পাহাবা দেওয়া ও সংবক্ষণ। ইহা এক বিরাট সমবায় প্রচেত্টা। এই সমবায় 

প্রচেষ্টাব ফলে বন্যামান্ত, সেচাঁসন্তত উপত্যকা যে শুধু ধন-ধান্যে পুম্পেশস্যে ভারযা উপছাইযা 
পাঁড়ল তাহা নহে, মানুষ শাখল মানুষের সহিত একাবদ্ধভাবে কাজ কাবিতে, মানুষে মানুষে 
স্থাঁপত হইল নৃতন সম্পর্ক, আত্মপ্রকাশ কারল নানা আইন, নানা বাধা-নিষেধ, নানা শাসন- 
ঝবস্থা। তাবপব সভ্যতাব প্রাচ্যের আনবার্য আকর্ষণে উত্তব হইতে নাঁমযা আসল বুভূক্ষ, 
অনগ্রসব নানা বর্ধর জাতি, সঙ্ঘর্ের মূখে আত্মপ্রকাশ কাঁরল কত যোদ্ধা, বীব, নূপাঁত ও 
সম্মাট, স্থাঁপত হইল কত বাজ্য ও সাম্রাজ্য, আনবার্য হইযা পাঁড়ল যুদ্ধাবগ্রহ, বাজ্য ও রাজত্বের 
উত্থান-পতন, সুবূ হইল সভ্যতার চিত্ত ঘটনাম্রোত, বিপুল আবর্ত। আব সেই আবর্তে যে 
দুঃসাহসী, বালম্ঠ কৃষক, পশৃপালক, কাঁরগর ও মজুব নীলনদ, তাহীগ্রস, ইউফ্রোতস ও 
[সন্ধ্ূনদেব তীরে একদা সভাতার প্রথম বীজ বপন কাঁরয়াছিল প্রাচুর্ষেব মধ্যে বাঁচিবার আশাষ, 
অদ্টেব পাবহাসে সেই পাঁড়যা গেল সকলেব পশ্চাতে চিবন্তন দভগাকে পাথেয় কীবযা। 
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৩.১ সভ্যতার বিকাশ __ ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষ 

নব্য প্রস্তরযুগের নানা আঁবক্কার, মানুষের নানা তৎপরতার কথা আমরা আলোচনা 
কারলাম। কুঁষ, পশুপালন, মৃতীশল্প, বয়ন, গৃহানর্মাণ, ধাতীবদ্যা ও ইহাদের প্রত্যেকটি 
সাহত সংশ্লম্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য আবিচ্কার নব্য প্রস্তরযূগের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। তথাপি 

এই যুগের শেষ ভাগে ছয় হাজার বৎসর পূর্বে নীল নদেব মোহনা ও প্যালেস্টাইন হইতে পারস্য, 
বেলচস্তান ও পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোথাও সভ্যতার বিকাশ আমবা লক্ষ্য কার 
না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য 'বাচ্ছন্ন মানবগোচ্ঠী নানাভাবে জীবন সংগ্রামে বিব্ত। কোন দল 
পাহাড়ে জঙ্গলে জলাভূমিতে শিকার করিয়া, কোন দল পশুর পাল তাড়াইযা, কোন দল মংস্য 

ধাঁরয়া, কোন দল কৃঁষকার্যকে প্রধান অবলম্বন কাঁরয়া,কোন কোন দল আবার উপারউত্ত সর্বপ্রকার 
বত্তই কিছ কিছু অনুসরণ কাঁরয়া জীবনধারণ করিতেছে । এইসব 'বাভন্ন বাচ্ছন্ন মানব- 
গোম্ঠীর বহুধা তৎপরতার মধ্যে এমন কোন সমতা নাই যাহাকে উপলক্ষ কাবয়া নব্য প্রদ্তরযুগের 
তৎপরতাকে সভ্যতা নামে আভহিত করা যাইতে পারে। গন চাইল্ড দেখাইয়াছেন, বৃহত্তম 
1নগ্াথালক গ্রামের বিস্তাতি এ পর্যন্ত ছষ সাত কাঠার বেশশ দেখা যায নাই এবং এইবৃপ গ্রাম 
হইতে আঁবচ্কৃত কবরের সংখ্যা সাধারণতঃ বিশ হইতে পর্চশের উধের্য নহে। 

কন্তু ইহার এক হাজাব বৎসর পনু্রখ:ঃ পু ৩০০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে নীল 
নদের নিম্ন উপত্যকা, তাহীগ্রস-ইঞউ্ু  মধ্যবতার্শ ভূভাগে অবাস্থত সুমের ও আক্কাদ অথবা 
সিন্ধুনদের তীরবতা মহেজোদতোন্িিহী পার ভূগর্ভস্থ স্তরসমূহে যেসব দ্রব্য প্রত্নতত্বীষ 
খনন কার্ষের ফলে পাওয়া গিয়াছে তি (6 অন্য জাতের। 

এখন হইতে 'শকারের বা প্রার্থামবঁ্ঠিধির উপযোগণ আত সাধারণ যন্ত্রপাতি বা গৃহ- 
ধশলপজাত অনাড়ম্বব দুব্যাদি সম্পূর্ণরূপে অন্তহিতি। সেই স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
সুবৃহৎ প্রাসাদ, মন্দিব, সমাধিস্তম্ভ, সংমেবের বজগ্গুরাট, মিশবের পিরামিড, শসাশালা ও 
কারখানা; কারুকার্য খঁচিত স্বর্ণ, তল, সাঁসক প্রত্ীতির নানা ধাতব অলঙ্কার, যুদ্ধের 
উপযোগন নানা অস্ত, চাকার সাহায্যে নামত উন্নত ধরনের বাচত্র মূন্ময পানু, ধাতব দ্রব্যাঁদ এবং 

াপি। যে সমাজ ও গোম্ঠী এইসব কণীর্ত ও দ্ুব্যসম্ভার সম্ভব কবিয়াছে, তাহাদের পুরোভাগে 
আমরা অনায়াসে কম্পনা করিতে পারি এক শ্রেণব পুরোহত ও যাজক সম্প্রদায়, রাজবংশ ও 
শাসক শ্রেণী, লিখন ও পঠনে আভজ্ঞ 'শাক্ষত সম্প্রদায়, শাসন পারচালনায় নযস্ত কর্মচারী; 
তাহার পরে পুলিশ ও সেনাবাহনণ, বিভিন্ন শিহপ ও কারিগরাবিদ্যায পারদর্শ কারিগর শ্রেণী, 
বাঁণক সম্প্রদায়; আরও পরে মজ্র ও কৃষক। বৃহত্তম নিওালাঁথক গ্রামের 'বিদ্তীতি যেখানে 
৬।৭ কাঠার অধিক নয়, মহেঞ্জোদড়ো নগর সেখানে এক বর্গ মাইল ক্ষেত্রের উপর প্রাতচ্তিত। 
উরে'র নিকটবতর্শ গোরস্থান হইতে অন্যুন ৭০০ কবরেব আস্তত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । সৃতকাং 
ইহারা কর্মচণ্চল এক একি বৃহৎ নগর, বৃহৎ জনপদ। এই জনপদের লোকসংখ্যার এক 
ভগ্নাংশ-_অবশ্য বৃহৎ ভগ্নাংশ, কেবল খাদ্যোৎপাদনে ও দিনমজুরের কাজে নিযান্ত। অবাশষ্ট 
অংশ শিল্প ও স্থাপত্যের দ্বারা জাশবনযান্রার মান ও সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য তংপর; ব্যবসায় 
ও বাণিজোর দ্বারা সম্পদবৃদ্ধ ও সভ্যতাপ্রসারে সহায়তা করিতেছে: শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা 
আভ্ম্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে; সামরিক তংপরতার দ্বারা বাহঃশতুর আক্রমণ 
হইতে দেশকে রক্ষা কারবার ভার গ্রহণ কাঁরয়াছে। এতহাসিকেরা ও সমাজাবদ্যাবশারদেরা 
এইরূপ তৎপরতার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াই নাঁলনদ, তাইগ্রিস-ইউফ্লেতিস ও সি্ধুনদের 
উপত্যকায় প্রথম সভাতা বিকাশের কথা বিয়া থাকেন। 

উপারউন্তর তিনটি নদী উপত্যকার সভ্যতাই সমসামায়ক কালের সন্টি, ইহাদের মধ্যে নানা 
৭ 
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সক্ষম পার্থক্য থাকলেও ইহার উপাদান ও স্বরূপ এক। দক্টাল্তস্বরুপ 'সিম্ধ্ঘনদের উপত্যকার 
সভ্যতার কয়েকাঁট বোশম্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

িম্ধ; উপত্যকার সভ্যতা-নদশী উপত্যকার সভ্যতার এক নম্মনা 

মহেঞ্জোদড়োর (বা মোঅন্জোদড়ো-মৃতেব স্ত্প)* পর পর সাতটি স্তরের ধ্বংসাবশেষ 
পরখক্ষা করিয়া প্রত্রতাত্তবুকেরা দেখাইয়াছেন, খীঃ পৃঃ ৩২৫০ অন্দেব অনুরূপ সময়ে প্রোটো- 
অস্ট্রেলযেড্ ডূমধাসাগরাঁয, আাজপনয়েড্ ও মঙ্গোলয়েড্ প্রভৃতি 'বাভন্ন জাতির এক মশ্র 
দল সিপ্ধূনদের উপত্যকায মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভীতি স্থানে প্রথম বসাঁত স্থাপন করে। এই 
অণ্লে এইবৃপ দলের সর্বশেষ বসাঁত স্থাপনের কাল খীঃ পৃঃ ২৭৫০ অব্দ। ইহার মধ্যে 
খ.ঃ পৃঃ ২৮০০ হইতে ২৫০০ অব্দ, অর্থাৎ তিন কি চাঁরশত বংসর, ডাঃ ফাব্রর মতে, প্রকৃত 

সভ্যতা সৃষ্টর কাল। সম্ধু উপত্যকা সভ্যতাব এইরূপ কাল নির্ণয়ের প্রধান যান্ত হইল :_ 
(১) এই অঞ্চলের কোনও প্রত্বতত্রীয় অণ্চল হইতে এপধযন্তি লৌহ 'নার্ঘত দুব্যাদ 

আঁবিক্কৃত হয় নাই, খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় মিলোনয়মের মাঝামাঝি সময় হইতে মধ্য ও ানকট 
প্রাচের সব্ত লৌহের বাবহার দেখা যায়। 

(২) ডাঃ গাড্ মেসোপোর্টেমিয়ায় সম্ধু উপত্যকার যে শীলমোহব আবিষ্কার করেন, 
তাহা পরাক্ষা করিয়া এই শীলমোহরেব কাল খঃ পঃ ২৮০০ অব্দ বালয়া [ববোঁচত হইয়াছে। 
এতদ্বাতীত 'উব' ও এশনত্বায় প্রাপ্ত মহেঞ্জোদড়োর আবও কয়েকটি শলমোহরের কাল 
খনং পৃঃ ২১৫০ ও ২৬০০-২৫০০ অব্দ বালযা অনুমিত হইযাছে। 

(৩) সুমের, এলাম ও মিশরে উৎপন্ন মৃৎপাত্রের সাহত মহেঞ্জোদড়ো-হবগ্পার মৃতপাত্রের 

২২। মহেঞ্জোদড়ো ও হরস্পা সভাতার কয়েকটি স্থান। 

তুলনা করিয়াও দেখা যায় খীঃ পড় ৩০০০-২৫০০ অন্দের মধ্যে সিম্ধু উপতাকায় এরুপ 
মৃংশিজ্পের উদ্ভব হইয়াছিল। 

* ডাঃ প্রফুল্লচম্দ্র ঘোষ বলেন, সন্ধি ভাঘা অনূযায়ী এই শব্দের যথার্থ উচ্চারণ নাকি 
'মোঅনজোদড়ো', অর্থ মৃতের স্তূপ, কাহারও কাহারও মতে, মৃতের পূরণ ।-প্রাচীন ভারতণয় সভাতার 
ইীতিহাস্ট পূ. ২২৬। 



সিদ্ধ; উপত্যকার সভ্যতা &১ 

গৃহাঁদ নির্দাপ, নগর পরিকল্পনা ও স্থাপত্যঃ জনৈক ইংরেজ পর্যটক মহেঞ্জোদড়োর 
ধ্বংসাবশেষ দৌঁখয়া বালয়াছেন, 'তনি যেন ল্যাত্কাশায়ারের মত আধুনিক কালের কোন 'শিজ্প- 
প্রধান নগরের ধবংসস্তূপের মধ্যে বচরণ কারতেছেন। এক স্চন্তিত পাঁরকজ্পনা অনুষায়ণ 
যে নগর 'নার্মত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৯ হইতে ৩৪ ফুট চওড়া ছোট বড় 
রাস্তা সোজাসযাজ পূর্ব-পাঁশচমে ও উত্তর-দাঁক্ষণে প্রসারিত থাঁকযা সমগ্র সহরাটকে ছোট বড় 
নানা বর্গ ও আয়তক্ষেত্রে ভাগ করিয়াছে। এইসব বর্গ ও আয়তক্ষেত্রের উপর ইটের বাড়শ 
সারিবদ্ধভাবে নীমতি। ক্ষুদ্রতম বাড়ী দুই কামরাবাশষ্ট মধ্যবিত্ত দরিদ্রের জন্য। বহু কামরা- 
যুস্ত সুবৃহৎ অট্টালকারও অভাব নাই। এইগ্যাল ধনীর বাসস্থান ও সরকাবী দপ্তরখানা। 

বড় বড় শস্যাগার ও সাধাবণের উদ্দেশ্যে নীর্মত স্নানাগার মহেঞ্জোদড়ো ও হরস্পার 
বিশেষত্ব। হবপ্পায় প্রাপ্ত এক বিবাট শস্যাগারের আয়তন দৈর্ঘ্যে ৯৬৯ ফুট ও প্রস্থে ১৩৫ 
ফুট। সেইরূপ ৩৯৮%২৩১৮৮ ফন্ট গভশর একটি স্নানাগার বা সল্তরণ-বাপীও আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে স্মিত করে সহর দূইটির জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা । রাস্তা- 
ঘাট আলোকিত করিবাব ব্যবস্থা সর্বন্র িদ্যমান। সহরের সব ময়লা জল নিকাশের নালা 
বসানো; বড় বড় বাস্তার নীচে ১।২ ফুট ব্যাসের কয়েকটি প্রধান নলেব সঙ্গে ক্ষদ্র ক্ষুদ্র 
নালাগযীল সংযুন্ত। ভূগর্ভস্থ নলের অবস্থা যাহাতে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা যাষ, ত্জন্য 
কিছ,দূব তফাতে একটি করিষা 'পট। সহরের নালা ও জলানকাশের নালাগুলি পাঁর্কার 
কারবার বন্দোবস্ত ছল, নালার জল সহরের বাঁহুব কাঁববার ও সহবের অনাতদূরে একটি 
গভীর খাদের মধ্যে আবর্জনা রাশিকৃত কাঁববাব ব্যবস্থাও দেখা যায়। স্বাস্থারক্ষার এইরূপ 
ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত বন্দোবস্ত এই সমযে পৃথিবীব আব কোথাও দেখা যায় না--না ব্যাবিলনে 
ন। মশরে। ব্যাবলনের জিগ্গুরাটের মত আতকায় কান্িম পাহাড়ের মান্দর অথবা মিশরের 
(পিবাঁমডের মত সমাধসৌধ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় চোখে পাঁড়বে না। ইহাদের স্থাপত্য ও 
নগর পাঁবকজপনাব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণ যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামে বসবাস করিতে 
গারে। কাঁষ, শল্প, ব্যবসাধ প্রভীতি নানা ধবনের শ্রমজীবী প্রোলেটেবিষেটদের ইহা ভূদ্বর্গ। 
ইহার স্থাপত্েব কোথাও সর্বাধিনায়ক কোন পুবোহিত সম্প্রদাষের বা বাজবংশের অমিত ক্ষমতার 
'দম্ভেব প্রকাশ নাই। 

কাঁঘঃ সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার মেরুদণ্ড কাষ। শসোর মধ্যে গম, বালি ও ধানের চাষ 
প্রধান। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে গম ও বার্লিব চাষ হইত, বর্তমানে পাঞ্জাবে সেই একই 
প্রকাব শস্যের চাষ হইযা থাকে। খাদ্য হসাবে খেজ:ব প্রচুব পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। খাদ্য 
তালিকায় দুগ্ধ, শাকসবাঁজ ও ফল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পশুব মধ্যে মেষ, ছাগল, শকব ও গবাদি 
পশুর মাংস, পক্ষীর মধ্যে মুবগণী ও হারয়াল এবং নদীর সংস্বাদু মৎস্য ও কচ্ছপ খাদ্য হিসাবে 
ব্যবহৃত হইত। 

পশযপালন : গৃহপাঁলত জন্তুব মধ্যে কুব্জ বৃষ, মাহষ, মেষ, শৃকব, কুকুর, বিড়াল ও 
হস্তী উল্লেখযোগ্য । সিম্ধূ উপত্যকার অধিবাসীরা এই সময়ে অশ্বের ব্যবহার জানিত. কেহ 
কেহ এইরূপ মন্তব্য কব্যাছেন। মহেঞ্জোদড়োর উপরের স্তরে প্রাপ্ত কয়েকাঁট অশ্বের অস্থি 
হইতে এইবৃপ অনুমিত হয। খুী পৃঃ ১৬০০ অব্দে অশ্বারোহী যাযাবর আর্ধ জাতির 
ভারতে প্রবেশের পর হইতেই অশ্বের সাহত এদেশের প্রথম পরিচয়। পিক ও ফ্লয়র (71081) 
সাহেবের আভমত মধ্য এঁসিয়া ও দাঁক্ষণ রাঁশয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে অশ্বকে প্রথম পোষ 
মানানো হইয়াছিল।* এই তৃণভূমির পশ্চিমে ছিল সলু্ীয় মানুষের বংশধরদের বাস এবং পূর্বে 
হিমযুগের অবসানে মধ্চোলদের। এই তৃণভূমির এরংজেভাল-সকস (07267815115) 
অঞ্চলে এখনও বনা অশ্ব দেখা যায়। সম্ভবতঃ যাধাবর ও শিকার সলমরীয় ও মাঞ্গোলরা 
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৫২ [বিজ্ঞানের ইতিহাস 

সভ্য মানুষের অনেক পূর্বে অশ্বকে পোষ মানাইয়া থাকিবে । কিন্তু খুঃ পুঃ ২০০০ অন্ধের 
পূর্বে সভাজগতের কোথাও অশ্ব ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বন্যজন্তুদের মধ্যে সিংহ, 
্যাঘ্র, ভারতীয বাইসন, গণ্ডার, বানর, ভাল্লদক প্রত্ীতব সাঁহত সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা পরিচিত 
ছিল; শশলমোহরে এইসব জন্তুর প্রাতিঞ্কাতি অঙ্কিত দেখা যায়। 

বয়ন£ তূলা ও পশমের সূতা কাটা ও এই সূতার দ্বারা বস্বাাদ বয়নে মহেঞ্জোদড়ো ও 
হরস্পার তাঁতীবা বিশেষ পারদশৰ* ছিল, টাকুর ও ট্াকুর আবতের (%)717010 17010) 
কতকগীল ধংসাবশেষ ইহা 'নর্দেশ করে। পাঁচ সহম্্র বংসর পরে তূলা বা পশমের বস্বাঁদর 
লেশ মাত্র অবশেষ আশা কবা বাতুলতা মান্র। তথাঁপ নিতান্ত আকাস্মিকভাবেই একটি রৌপা- 
পাত্রের গাযে তলার সামান্য অংশ পাওয়া যায। মাতুঙ্গার (বোম্বাই) তূলা সম্পাঁকত 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগাবে (0901691) 1001000198107] 1401)0191019--4001169) 

এই তূলাব ধবংসাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উত্তর ভারতে বর্তমানে মোটা আঁশাল 

মে এক প্রকার তূলা উৎপন্ন হয সম্ধু উপত্যকার তূলা ছিল সেই জাতের ।* 
মৃংশিল্প£ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাব মৃৎপান্র প্রধানতঃ কুমোবের চাকাব সাহায্যে তৈয়ারী 

হইত। নানা রং-এর কাজ কবা পাত্রের চেষে কাবকার্যহীন সাদাসিধা পান্রেব আঁধক্যই বেশী। 
ইরাণ ও মেসোপোর্টোময়ার পাতলা ও হাল্কা পাত্রের অপেক্ষা সিন্ধু উপত্যকার মৃংপান্্গুি 
পুর; ও ভারী। সবর্দা ব্যবহারের উপযোগণ কাঁরয়া গাঁড়বার জন্য সম্ভবতঃ পাত্লা ও হাল্কা 
কারুকার্য সুশোভিত সৌখন পানের বদলে এইরূপ পুবু ভারী ও সাদাসিধা পান্ন তৈষারী 
হইত। সিন্ধুব পলিমাটি, বালি ও কিছ, অভ্র ও চুণের গ.ডা মৃৎশিজ্পের প্রধান উপাদান। 
তলদেশ হইতে আঁশ্নকে নিষন্তুণ কবা যায, এইরূপ গোলাকার চুল্পীতে পান্রগ্লিকে পোড়াইবার 
বাবস্থা ছিল। 

রঙ্গীন ও চিন্তিত বিশেষ ধরনের মৃৎপান্রও অবশ্য এখানে পাওয়া গিযাছে। 'চন্রগাল 
হয় জ্যামিতক নক্সা-প্রধান, নয় জন্তু জানোয়ারের প্রাতকীতিবহূল। বাহর্জগতে সম্ধু 
ম.ংশিজপেব যে যথেষ্ট আদর ছিল তাহার প্রমাণ টেল আস্মার প্রভৃতি স্থান হইতে এই জাতী 
ভারতীয় মংংপান্র প্রাপ্তি। 

কাচের মত চকচকে ও মসণ চীনামাটির পানুনির্মাণ মহেঞ্জোদড়ো ও হবস্পার মৃ্ীশঙ্পের 
আর একি উল্লেখযোগ্য বোশিষ্টা। ফবাসী ভাষায় যাহাকে ফেইয়স (13101)6) বলে 
সেইরুপ চীনামাটির বহ; দ্রব্য এখানে পাওবা গিযাছে। পান্রগ-লি সাদা, গাঢ় বা হাল্কা সবুজ 
ও নীল রং-এর, মসূণতা সম্পাদনে এইবৃপ নৈপ্ণোর ছাপ আছে যে সহসা দোখলে ইহাঁদগকে 
কাচপান্র বাঁলিয়া ভুল হওয়া স্বাভাবক এবং অনেকে প্রথম প্রথম এই ভুল কাঁরয়া মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, সিম্ধদ উপতাকার প্রাচীন ভারতশয়রা কাচের ব্যবহার জানিত। সমসমযেব 
মৃশঙ্পীদের মধ্যে কচিং এইরূপ উচ্চাঙ্গের দক্ষতা ও জ্ঞান দষ্ট হয়। 

ধাতুর ব্যবহার £ কর্ণ, রৌপা, তাগ্র, পিতল ও সাঁসক এই পণ্ট ধাতুব সাঁহত সম্ধুব উপত্যকার 
কর্মকাররা পারচিত ছিল। লৌহের ব্যবহার সম্পূর্ণ অন্জ্রাত। স্বর্ণের প্রাপ্তিস্থান সম্ভবতঃ 
দক্ষিণ ভারতের ফোলার ও অনন্তপুর ?জলার স্বর্ণথাঁন। একমাত্র অলঙ্কার হিসাবেই ইহার 
ব্যবহার দেখা যায়, সক্ষয় কারদকার্ষের দক হইতে ব্যাবিলনীয (উর) স্বর্ণকারেরা ভাবতশষদের 
অপেক্ষা অবশ্য অনেক বেশী নৈপৃণ্যের পরিচয় দিয়াছে। 

রৌপ্যের জন্য মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাকে বিদেশী আমদানির উপর নির্ভর করিতে হইত, 
আফগানিস্তান, আর্মেনয়া ও পারস্য ছিল রোপ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। 
মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সর্বানম্ন স্তরেও তাম্ন ও িতল-নার্মত দুব্যাদ পাওয়া গিয়াছে । 

রাজপূতানা, বেলচিস্তান বা মাদ্রাজ হইতে তাম্রের খনিজ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়, তবে টিনেয় 
০০০ শী 
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প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। পারস্য বা কর্ণওয়াল হইতে সুদূর মিশরের 
পক্ষে (টিন সংগ্রহ করা যাঁদ দুঃসাধ্য না হয়, পারস্য বা মালয় হইতে মহেঞ্জোদড়ো ও হর্পাব 
তাম্মকারাদগের টিন সংগ্রহ করা কঠিন মনে কারবার কোন কারণ নাই। তাম্সের কাজে 
সুমেরীয়দের ভারতীয়রা না ছাড়াইলেও পতল বা ব্রোঞ্জের কাজে ভারতী কর্মকার 'নঃসন্দেহে 
আঁদ্বতীয়। প্রাচঈনকালের পাঁরচিত ৫7৫ 1618৫ পদ্ধাতিতে ?পতল ঢালাই-এব কাজ হইত। 
িতলের কুঠার, খড়া, বর্শা, করাত, ক্ষুর প্রভৃতি নানা যন্ত্রপাতি পাওয়া 'গয়াছে। ১৬২ ইসি 
লম্বা দিতলের এক বড় করাত সম্বন্ধে প্রত্নতাত্বকেরা বলেন, বোমকদের আগে দাঁত-বাশস্ট 

এত বড় করাত নাক আর কোন জাতির জানা ছিল না। পতলের কয়েকাট আত সন্দর 
নর্তকী মার্ত পাওয়া ঠগযাছে। পতলের দর্পণি এইখানে প্রাপ্ত আর একটি উল্লেখযোগ্য দুব্য। 

প্রান ভারতে খান হইতে যথেষ্ট পাঁরমাণ সীসক উত্তোলন করা হইত। সীসক সবববাহের 
কেন্দ্র ছিল আজমীর। 

ওজন, মাপনশ, দশমিক পম্ধাত£ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় ছোট বড় নানা রকমের 
বহু ওজন পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণকাবেব ব্যবহাবে উপযোগণ আতি ক্ষুদ্র ওজন হইতে টাঁনষা 
তুলিতে কন্ট হয এইবৃপ বড় ও ভারী ওজনও আঁবচ্কৃত হইয়াছে। বড় ওজনগযাল সাধারণতঃ 
চতুচ্কোণ ঘনর আকাবে নিমি'ত, ছোট ওজনের আকার অনেকটা চোঙ্র মত; মেসোপোরোমযা 
ও এলামে এইরূপ ওজনেব ব্যবহার দ্ট হয। একক (81)1) হিসাবে মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পাষ 
যৈ ওজনের বাবহার দেখা যাষ গ্র্যামে (81911) পর্যবাঁসত করিলে ইহার মান দাঁড়ায় 0 ৮৭৫০ 
গ্রাম। বৃহত্তম ওজন হইল ১০৯৭০ গ্র্যাম। একাঁট ওজন দুই স্থান হইতেই যথেম্ট সংখ্যায 
আবিদ্কৃত হওয়ায় মনে হয এই ওজনাউই সাধারণ বেচাকেনার কাজে হামেশা ব্যবহৃত হইত। 
ইহার মান ১৩ ৬৪ গ্র্যাম, একক ওজনের ঠিক ১৬ গুণ। মাপজোখ ও হিসাব-নিকাশের 
ব্যাপারে ভারতীয পদ্ধতিতে ১৬র প্রাধান্য সূবিদিত। হয়ত মহেঞ্জোদড়োর আমলেই এই 
প্রাধান্য স্থিবীকৃত হইয়াছিল। 

কয়েকাঁট দাঁড়পাল্লার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিযাছে। উপরের দণ্ডটি পিতলের ও পাল্লা 
দূইটি তামার। হাল্কা ও মূল্যবান দুব্যাঁদ ওজনার্থ সম্ভবতঃ এই প্রকার তুলাদণ্ড ব্যবহৃত 
হইত। ভারণ দুব্যাদি ওজনেব জন্য সম্ভবতঃ কাঠেব দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থা ছিল। 

৬৬২ হাচি লম্বা একাঁট খোলকের বা শেলেব মাপনশ পরণক্ষা কিয়া ডাঃ ম্যাকে 
দেখাইয়াছেন, এইরূপ মাপনীর সাহায্যে দৈর্ঘয মাঁপবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহার এককের মান 
০-২৬৪ ই মাপনশীট আবার পাঁচাট করিয়া দাগে (১ ৩২ হী) পর পর বিভন্ত। ইহাতে 
ম্যাকে অনুমান করেন, গণনাব ব্যাপারে [সিম্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক আঁধবাসীরা সম্ভবতঃ 
দশামক পদ্ধাতর সাহত পাঁবাচত ছিল। উপরিউন্ত মাপনশীট সম্ভবতঃ ১৩২ হাঞ্ লম্বা 

একটা সম্পূর্ণ মাপনধর ভগ্নাবশেষ। চতুর্থ রাজবংশের আমল হইতে মিশরে এবং একই 

সময়ে এলামে দশামক পদ্ধাত ব্যবহারের দণ্টাল্ত দেখা যায়। প্রথমে কোন একটি সভ্যতার 
কেন্দ্রে এই পর্ধাত আবিচ্কৃত ও প্রচলিত হইযা পরে বাণাঁজ্যক সম্পর্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে 
অন্যত্র ছড়াইয়া পাঁড়যাছল কিনা সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; তবে স্বাধীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন 

স্থানে ইহার ব্যবহার আঁবচ্কৃত ও প্রচালত হওয়াও কিছ; অসম্ভব নহে। 

উষধ সম্বগ্ধে জ্ঞানঃ দসম্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের উধধ ও চিঁকংসা সংক্কান্ত জ্ঞান 
সম্বন্ধে আত অঙ্প তথ্যই আঁবজ্কৃত হইযাছে। কয়লার মত কালো রংএর এক প্রকার দ্বব্য 
কতকগীল মৃংপান্রের মধ্যে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই দ্রব্যকে জলে দ্রবীভূত 
কাঁরলে গাঢ় বাদামণ রং-এর এক দ্বণের উদ্ভব হয়। শিলাঁজতের সাঁহত এই দ্ুবোর 
সাদশ্য প্রমাণিত হইযাছে। শিলাজৎ একটি মূল্যবান ওষধ; পেটের অসুখ, বাত, 
ডায়াবোঁটস-, যকৃতের পাঁড়া প্রভাতিতে ইহা প্রযোজ্য কাজ (6:86) নামে কম্বুজ জাতীয় 
এক প্রকার সামযীদ্রক মৎস্যের হাড় মৃংপার্রে রক্ষিত দেখা যায়। এই হাড় িবাইলে ক্ষুধার 
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উদ্রেক হয় এবং চক্ষু, কর্ণ ও গলদেশের পীড়াফ ইহা ওবধরূপে কার্য করে। প্রবাল ও 
নিমপন্র, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি জানোয়ারের শিঙ সম্ভবতঃ ওঁধধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। 
আয়ূর্বেদে উপারউন্ত উষধের উল্লেখ আছে। এজন্য অনেকের ধারণা হইয়াছে, সম্ভবতঃ 
আযূর্বেদ ও ভারতীয় চাকংসা শাস্নের মূল সমপ্রাণীন সিন্ধয উপত্যকা সভ্যতার কাল পর্যন্ত 

প্রসারিত।* 
[লাঁপিঃ মহেঞোদড়োর ভগ্নস্তৃপে সিন্ধু সভাতার যুগে প্রচালিত লিপির কয়েকাঁট 

ননুনা আঁবজ্কৃত হইয়াছে। এই লিপির পাঠ ও মর্মোদ্ধার বহ; চেষ্টা ও পাঁরশ্রম সত্তেও 
এপর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। যাঁহারা এ চেষ্টায় পণ্ডশ্রম হইয়াছেন তাঁহাদের আভমত, এই 
[লাপ চিন্্িলীপিরই (1১101087417) এক বিশেষ অবস্থা। পক্ষী, মৎসা, মনুষ্য দেহের 
বাঁভন্ন অবস্থান, আকৃতির ও ভঙ্গর দ্বারা এক প্রকাব অর্থ-প্রকাশের চেষ্টা সপারস্ফ্ট। 
তথাপি ইহারই মধ্যে নানা চিহ! ও প্রতীক বাবহারের নমুনা দৌখযা মনে হয, চিত্রালীপব 
পর্যায় আতিরুম কাঁবিয়া চিহ] ও প্রতীকগুঁলিকে ক্রমশঃ অর্থবোধক করিবাব চেষ্টা হইয়াছল। 
সমসময়ে মেসোপোটেমিযায় [িউনিফর্ম (080)1010170) লাঁপ এাবষবে যতদূর অগ্রসব 

হইয়াছিল চিহ ও প্রতীকগলকে ততদ্ব অর্থবোধক ও সর্বজনস্বীকৃত কঁবিযা তুলিবাব কার্যে 
সিন্ধু উপত্যকার [লীপকাবরা ততদ্ব অগ্রসর হইতে পারে নাই। যে কোন কারণেই হউক, 
[বিভিন্ন স্তবে 'লীপর নমুনা আবত্কৃত না হওয়া ইহার ক্লমবিকাশের ধারা পৰীক্ষা কারবার 
কোন সুযোগ এপযন্তি হয় নাই। 

মহেঞোদড়োর [লাঁপর একাঁট বিশেষত্ব চিহগুলিব সাহত স্ববাঁচহ/বোধক বেখার (5070)১05 
(1) 9৫৫৫110১) ব্যবহার। এই বেখার সাহাযো সম্ভবতঃ চিহ/গুলির উচ্চাবণধবনির পার্থক্য 

ঘটানো হইত। প্রায় ৪০০ 'বাভন্ন চিহে।ব আস্তত্ব প্রমাণত হইযাছে। এইরুপ সংখা।বহূল 

চিহ4 ও রেখার ব্যবহার দৌখয়া পণ্ডিতদেব অনুমান, সিন্ধু উপত্যকার সভ।তার কালে এদেশে 
আক্ষারক অথবা বর্ণমালা 'লাপর আবিভণব হয় নাই। 

সুমেবীয, প্রোটো-এলমাইট্, হিউটাইট্, 1মশরীষ, ক্লাঁটান এমন কি চোনক 'লাপব 
প্রাথামক অবস্থাব সাহত মহেঞ্জোদডোব লীপব কতকগল িষষে মল আছে। বায় বাহাদুব 

কাশীনাথ দীক্ষত মহাশয় সূমেবীষ ও প্রোটো-এলমাইট: লিপির সাহত ইহাব মিল লক্ষ্য 
কারয়া মনে করেন, প্রথম বিবর্তনেব সময উপাবিউন্ত দুই অণ্চল হইতে অনুপ্রেবণা লাভ 
কারলেও সিম্ধ্য উপতাকাব লাপ শেষ পযন্তি স্বাধীনভাবেই ভারতীয় মাত্তকাষ পরিণতির 
পাথ অগ্রসর হইযাছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্রাহমী লাপব সাহত সিন্ধু পর সম্পক্ণ 
নিদেশের চেষ্টা ফাঁরয়াছেন। এাবযয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেশছান এখনও সম্ভবপর 
হয় নাই। 

লিম্ধয সভাতার 'বস্ভৃতিঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হবপ্পায় সিন্ধু উপতাকা সভ্যতার প্রধান 
নিদ্শনগুর্ল আবিষ্কৃত হইলেও ইহা কোনকরুমেই একটি স্থানীয ঘটনা নহে। সমগ্র উত্তর- 
পশ্চিম ভারত ও গাঞ্গেষ উপতাকা জাঁড়যা এই সভাতার বিকাশ হইযাঁছল। সিম্ধু প্রদেশে 
্রস্বতত্বীয় গবেষণা হইতে ননীগোপাল মজ-মদার মহাশয় উত্ত প্রদেশের বহ স্থানে এই সভ্যতার 
আঁস্তত্ব আবিষ্কার করয়াছেন। স্যার অরেল স্টাইন উত্তব ও দাঁক্ষণ বেল.চিস্তানে ইহার আঁস্তত্ব 
লক্ষ্য করেন। বক্সার ও পাটনার নিকটবতা অণ্চল হইতে গসম্ধু উপত্যকার 'িবশেষত্ব-সম্বালত 
টেরাকোটার আঁবজ্কার হইতে প্রমাণত হয় যে, উত্তব ভারতে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা এই 
সভাতার বিস্তার লাভ ঘটিয়াছিল। 

তারপর পাঁথবীর ববাভন্ন উপত্যকা-অণ্চলে এইর্প সময়ে মানব সভ্যতা গঁড়িবাব যে 
প্রাথামক উদাম চাঁলতোছিল, নিম্ধ্ উপত্যকার সভা তাহা হইতে বিাচ্ছন্ন ঘটনা নহে। 
সপপপস্পা এ তত ০ পাশপাশি শন শিস 

*:1/161:০610.4166, 7. 178. 



ধলাপ ও বর্ণমালার আঁবৰম্কার $৫ 

এইসব উপত্যকার 'বাভন্ন নগর ও জনপদের মধ্যে একব,প বাঁপাঁজ্যক ও সাংস্কীতক সম্পক 

ছিল। এই সম্পকেরি মারফত নিঃসন্দেহে একে অন্যকে প্রভাঁবত কারয়াছল। সে যুগের 

এক প্রধান ব্যবসায়-বাণজ্যের কেন্দ্র মহেঞ্জোদড়ো ও হবপ্পার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে 

বদ্যমান। বেল্মাচস্তান ও পারস্যের মধ্য দা স্থলপথে অথবা আবব্য সাগব ও পারস্য 

উপসাগরের পথে সিম্ধ্ উপত্যকার নানা নগরেব সাঁহত সূমের ও এলামের বা্ধষ, বাঁণাঁজাক 

সম্পর্কের অকাট্য প্রমাণ আমরা পাই শীলমোহব ও দব্যাদর বাঁনমযের মধ্যে। 
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_ গর্ডন চাইল্ড এইরূপ [লাখয়াছেন।* 

৩.২। 'াপ ও বর্ণমালার আঁবহ্কার 

মহেঞ্পোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা [পর উল্লেখ কারয়।ছি। 

[লাঁপ মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আঁবম্কার। ভাষাকে স্থাঁয়ত্ব দিয়া ও ভাব বানময় সহজ কবিয়া 

লাঁপ মানূষেব মননশীলতার পথ উন্মুন্ত কাঁরয়াছে, জ্তান-বজ্ঞান সম্ভবপর কাঁরমাছে। 

পাঁথবীতে মানুষের আবির্ভাব কালেব তুলনায় [লাপব আবিস্কাব নিতান্তই সাম্প্রাতক 

ঘটনা । ইহা মানু পাঁচ দি ছষ হাজার বংসরের কথা। পূর্ণাঙ্গ আক্ষবিক লাঁপর ইতিহাস আবও 

সাম্প্রীতক। 'লীপ প্রচলনের পূর্বে প্রধানতঃ কথ্য ভাষাকে সম্বল কাঁরযা ভাব বানময়ের ক্ষেত্রে 

মানুষকে আতি ধারে অগ্রসর হইতে হইযাছে। প্রস্তরষুগের মহানিশ্চেম্টতার ও অনগ্রসরতার 

এক প্রধান কারণ হইল 'লাপর অনাবচকার। ইহার অভাবে সহম্ত্র সহস্র বংসর ধারযা পাঁথবীর 

সবর 'বাভন্ন মানবগোষ্ঠীর উত্থান, পতন ও 'বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বহ ভাষারও জবস্মম-ত্য 

ঘাঁটয়াছে। এইসব মানব গোষ্ঠীর তৎপবতাষ যেসব মুল্যবান আভজ্মতা ও জ্ঞান সাণ্চত 

হইযাঁছিল, [লাঁপবদ্ধ না হইবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরবততাঁঁ গোষ্ঠী তাহার সমযোগ লাভে 

বাত হইয়াছে । তাহাদের সব কিছ আবার প্রথম হইতেই সরু কাঁরতে হইয়াছে । এইভাবে 

মান্ষকে কত যে মূল্যবান তথ্য, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বার বার হারাইয়া পুনরাঁবচ্কার কারতে 

হইয়াছে, তাহার ইযস্তা নাই। লাঁপর আঁবচ্কাবে মানব প্রচেষ্টার ণবরাট অপচয় বন্ধ হইল । 

পর্বগামীদের লাপিবন্ধ আভজ্ঞতা ও জ্ঞান পববতাঁদের কাজকে সহজ কারয়া 
দল। সভ্যতার 

পথে তাহার মহাভিযান ত্বরান্বিত হইল। 

[াপ বাণীর লৌখক প্রাীতরূপ। বাণীর ধান ও ভাব 'লাঁপর মধ্যে চিরস্থায়ীরূপে 

প্রকাশিত। আরও পাঁরদ্কার করিয়া বালতে গেলে, উচ্চারিত কথার ধ্ন-বোচিন্র্য অথবা অবান্তর 

চিন্তা ও ভাব প্রস্তর, ধাতু, কাণ্ঠ, চর্ম, বস্ম, কাগজ বা অনুরূপ কোন বদ্তুর উপর দৃশ্যমান 

এক ধরনের সঞ্কেতের সাহায্যে পাকাপাকিভাবে ধোদিত বা হত কারবার নাম 'লাঁপ। 

বর্ণমালার ব্যবহার আবিচ্কৃত হইবার পর এক প্রকার লাঁপর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। খ্৮ঃ পঃ 

যা ষ, 0০197 0171106। 106. ০ 0১198. 



৫৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথমভাগে এই গরত্বেপূর্ণ আবিষ্কার সংঘাঁটিত হয়। বর্তমানে সভ্য- 
জগতের সবন্ বর্ণমালার 'লাঁপই প্রচালত। 

প্রাগোতিহাসিক চিত্রা্কন 

বর্ণমালার লিপি লাঁপ-বিবর্তনের সর্বশেষ পারণাঁত। বহু ধাপে এই বিবর্তনের হীতহাস 
[িভন্ত। এইসব ধাপের সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার এখনও 'লাপাঁবশাবদদের গবেষণা ও বিতকেরি 
বিষয়। ধ্বনি প্রকাশ কারবার ক্ষমতা বাদ দিয়া শুধু ভাব প্রকাশের ক্ষমতার দ্বারা বিচার কাঁরলে 
দেখা যাইবে যে, প্রাগৈতিহাসিক কালের চিন্রার্ষও এক ধরনের লাঁপ বিশেষ। প্রস্তরযূগের 
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২৩। লিপির পথ-প্রদর্শক প্রাগেতিহাঁসিক চিন্রা্কনেব রো নমুনা । 
(১) স্পেনে প্রাপ্ত; (২) পালেম্টাইনে প্রাপ্ত নানাবিধ জ্যামাতিক প্রতক, 
(৩) ক্লটে প্রাপ্ত মূংপান্নে উপব আঁ্কিত নানাবধ জামিতিক প্রতগক, 

(৪) ক্যালফোর্িযায় প্রাপ্ত জীবজন্তুব 'িতন। 

গুহাবাসী মান্ষ পাথবের দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া নানা জন্তু জানোযাবের অথবা প্রাকীতক বস্তুর 
যে সকল চত্র আঁকয়া রাঁখয়া গিয়াছে তাহাই প্রকৃত লাপব পথ-প্রদর্শক। প্রস্তরযূগের 
শেষভাগে পৃথিবীর সর্বতর- ফ্রান্সে, স্পেনে, আফ্রিকায়, অষ্টরেলিয়ায়, সাইবোরিয়ায়, এই ধরনের 
প্রাচীন চিত্রের বহু নিদর্শন আঁবচ্কৃত হইয়াছে । ইহা যেমন প্রথম চিত্রাঙ্কনের নিদর্শন, তেমনই 
এইরূপ প্রচেষ্টার মধ্যে লাঁপর সম্ভাবনাও অক্তার্নীহত। চিত্ত ও লাঁপ উভয়েরই ইহা শৈশব 
অবস্থা । শিশু এখনও ছবি আঁকিতে 'শাখযাই লাখিতে শিখে। 

প্রাগোতহাঁসিক 'মশরে ও গ্রীসে চিন্রা্ষন ও শীলখনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না। 
মিশরীয় শব্দ 'সৃঁশ্ত (5919) বা গ্রীক শব্দ গ্রাফন' (121১1)০17) চিন্রা্ষন ও 'লাপ 

দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। ফরাসী পণ্ডিত ও 'লাপাবদ্ মরিস্ দুনাঁ অবশ্য জীবজন্তুর 
বা বস্তুর এই প্রকার প্রাতম্র্তকে লাঁপ বাঁলয়া স্বীকার করিতে নারাজ। কারণ 'লাঁপর 
মধো যে চিন্তামরোতের ও গাঁতর ইাঙ্গাত থাকে এই ধরনের চিত্রে তাহা নাই! ইহা নিতান্তই 
স্ধিতীয়। 

স্মৃতি-সহায়ক লিপি 

.. 'লাঁপ স্মৃতি-সহায়ক। পেরৃভিয়ার, পাঁলনৌসয়্ার ্বাপপূঞ্জের ও ভারতবর্ষের আসাম, 
সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অণ্টলের আঁধবাসীরা 'লাঁপর বাবহার না জানিয়াও. স্মারক হিসাবে 



ল্সতি-সহায়ক [লিপি রি 

নানাবিধ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। দড়িতে গিট বাঁধয়া অথবা লাঠির গায়ে 
দাগ কাটিয়া লোক মারফত একস্থান হইতে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণ কাঁরতে এইসব আঁধবাসীদের 
দেখা যায়। -বার্তাবাহককে এইসব গিট বা দাগের তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে 

না্দষ্ট ব্যান্তর নিকট বন্তব্য বিষয় যথাযথ জ্ঞাপন কাঁরতে তাহার বেগ পাইতে না হয়। প্রকৃত 
পক্ষে গিট-বাঁধা দাঁড় (10906 5001178) বা দাগকাটা যাঁন্ট (719101)00 91101) এক 
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২৪। দাগকাটা যাঁন্ট ও গ'ট-বাঁধা দড়ি। 

(১) পেবুভীয় কপাস:; (২) অন্ট্রোলয়ার আঁদম অধিবাসণদের ব্যবহৃত দাগকাটা যঁ্টি; 

(৩) টাঞ্গাণনকায় প্রাপ্ত আঁদম অধিবাসীদের গি'ট-বাঁধা দাঁড়র একাট নমদনা। 

ধরনের পত্র বিশেষ। অধ্টোলয়া, উত্তর আফ্রিকা, চন, ইন্দোচীন প্রভাতি দেশের কোন কো
ন 

ধবাসণদের এই উপায়ে সপ্তাহ, মাস ও বৎসরের হসাব, দেনা-পাওনার এমন ক 

১ ০ রাখতে দেখা যায়। পের্যাভয়ার আদ অধিবাসীদের বিভিন্ন 

দৈর্ঘোর ও বর্ণের দাঁড়তে গি্ট বাঁধিয়া প্রধান প্রধান ঘটনার ও দলপাণঠতদের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার 

কাঁহনশ পর্যন্ত প্রকাশ ও প্রচার কাঁরতে দেখা গিয়াছে পেরুভণয় ভাষায় এই পদ্ধাঁতির নাম 

কুইপাস (08105) বা 'কপাস' (1011905)। উত্তর আমোরকার ইরোকোয়া আঁদবাসীর 

$ওয়ামৃপূম" (ড/21015010) সাঞ্কোতিক পদ্ধাতও অনেকটা এই জাতের। “ওয়ামৃপদম' খোলক 

বা পণতর চওড়া কটিবন্ধ বিশেষ। পতগ্ঁল গাঁথবার ও সাজাইবার বৈচিত্রের মধ্যে বন্তবা 

থাকে। 

ব্রন দা ভাবে আত জীবজন্তু বা জড় চি ঠিক লিপির পর্যায় নহে 

তাহা ডীক্লাখত হইয়াছে। শৃধ্ একাট মানুষের চিত্রের সাহায্যে একাঁটি মানদষকেই বুঝানো 

বায়। একটি বৃত্তের সাহায্যে বড় জোর চন্দ্র, সূর্য, চাকা বা অনদর:প কোন গোলাকার বস্তুকে 

প্রকাশ করা সম্ভবপর কিন্তু একাধিক চিত্রের নিপুণ সমাবেশের দ্বারা অনেক সময় রাঁতিমত 

৮ 



&৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

জাঁটলপ বিষয় ও ঘটনারও আত সুন্দর ও প্রাঞ্জল প্রকাশ ও ব্যাখ্যা সম্ভবপর । এইরূপ ভাব- 
ব্যঞ্কক চিত্রের গতি আছে। ইহাকে পড়া যায়। একান্ত সঙ্গত কারণেই এইরূপ চিত্র 'লাঁপর 

ইজ ওগা (101 194 জা টোটো হা ॥ [হজ 81. 1 শশাটাাটালেশিলস্ি ৬ 
হি 8 010 8.১. "হাজত ঠা এনে পা 128588517 পেশা রা রি 

প্রা জন 0 ভারা? চারার লিশশাশস এ 1 

08. 

84818418810//08 8 বি ॥ 

২৫1 ইরোকোযা আঁধবাসীর 'ওয়ামূপূম" পেনসিল ভানিযার ইতিহাস-সোসাইটি 
কতৃকি সংরক্ষিত। 

পর্মায়ভুস্ত। 1বশেষজ্ঞবা এই প্রকার 'ন্রকে ভাবব্জক-লাঁপ (1000817[91710 ৮/110106) 
বা চিন্রলাপ (1১161010-51100100) নামে আঁভাহত করেন। তাহাদের মতে চিন্রএলাপ 
প্রকৃত লিপির প্রাচীনতম অবস্থা। বিজ্ঞাপন সাহিত্যে চত্রলীপব আসন এখনও সপ্রাতীষ্তিত 
আছে। 

আদম আঁধবাসণদের মধ্যে প্রচালত 'চত্র-লীপর একাঁট নমুনা দেওয়া যাইতেছে (ই৬নং চিন্ন)। 
চন্রশলাপাট আমোরকার রেড্-ইপ্ডিয়ানদের পক্ষ হইতে যুস্তবাস্ট্রের কংগ্রেসের [নিকট প্রোরত 
একখানি আবেদনপন্র। এই পত্রে কোনও হুদে সাতাঁট রেড্-ইন্ডিযান উপজাতির মৎস্য শিকাবের 
আধিকার দাবী করা হইয়াছে। মংস্য শিকার দাবীব ব্যাপাবে সাতাঁটি উপজাতিব এক্যমতেব 
কথা বুঝানো হইয়াছে সাতাট প্রাণীর চক্ষু ও হৃতীপণ্ড রেখাব দ্বারা যুত্ত করিয়া। চিত্রের 
সাভাট প্রাণী সাতটি উপজাতির প্রতীক। সাবস পাখীঁটি হইল নেতৃস্থানয 'অসৃকাবাওইস্ 
উপজাতি। দলের পুরোভাগে অবাস্থত সারস পাখীর সাঁহত পশ্চাংভাগে অবস্থিত হ্দের 
কয়েকাট মাছকে য্য্ত কাঁরয়া "চন্ত্লীপকাব স্বজাতিদের মৎস্য শিকারের দাবশ বুঝাইবার চেষ্টা 
কারয়াছে। * 

২৬। রেড্-হীন্ডিয়ান 'চন্রলাপর একটি নমুনা 
-যন্ত্রাম্ট্ের কংগ্রেসের নিকট প্রোরত একখান আবেদনপর। 

ধচন্্-গলাপর উন্নততর অবস্থায় আমরা দোঁখতে পাই, কোন একটি ভাব সব সময় একই 
গন্লের অথবা প্রত্তীকের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে । যেমন, একটি চক্ষু ও তাহা হইতে নিঃসৃত 
দুই ফোটা অশ্রু আকয়া দুঃখকে প্রকাশ করা হইতেছে। কোন কিছ; প্রত্যাখ্যান কারবার 
ব্যাপার একটি মনৃধ্য মৃর্তির পচ্ঠদেশ আঁকয়া বুঝানো যাইতেছে, ইত্যাঁদ। ননার্দন্ট একই 

ক* 10910 [)17177067, প্রা 4411)170701, 1710100115018) 1947, 05৫. 



ধ্নি-লিশি &৯ 

ধরনের অঞ্কনের দ্বারা ক্রমাগত নির্দন্ট একই ধরনের বস্তু বা ভাব প্রকাশের অর্থ, 'চন্রগল 
সঙ্কেতের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং ইহাদের তাৎপর্য ও ব্যবহার দলের বা উপজাতির 
প্রত্যেকের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচালত হইয়াছে । চিন্র-লাপর এই সাত্কোতিকতার জন্যই ইহা 
[লাপর পর্ষায়ভুন্ত। 

চিত্র-লীপির প্রধান দূর্বলতা এই যে, ইহার সাহত ধ্বাঁন সংযুস্ত হয় নাই। চোখে যে 
সকল বস্তু আমরা দৌখ এবং চিন্তা করিবার সময মানসপটে যে চিত্র ফৃটিয়া উঠে, যথাসম্ভব 
তাহারই অনুকরণ কাঁরষা 'চন্র-লিপির উদ্ভব। এই 'লাপ উচ্চারিত ভাষাব প্রাতরূপ নহে। 
ধ্াানালাপ (1১110170616 %৮11011)9) উদ্ভবের পূর্বে উচ্চারত বাণীর যথার্থ লৌখক 
প্রাতরূপ আত্মপ্রকাশ করে নাই। 

ধনি-লাপি 

কথা বালবার সময আমবা 'বাভন্ন প্রকার ধান সাম্ট কারঘা থাঁক। হুস্ব, দশর্ঘ নানা- 
প্রকাব ধবাঁন ও ধান সমাম্টর বিশেষ ।বশেষ অথ 'নাদন্ট হইয়া তাহা যখন একদল লোকের 

বা মানবগোম্ঠীর সাধারণ স্বীকীতি ও সমর্থন লাভ করে, উচ্চারত সেইসব ধযাঁনর দ্বারা 

নিষ্পন্ন শব্দ সমান্টকে তখন ভাষা নামে আঁভাহত কবা হয়। উচ্চারত ধানর ও ধবান- 
সমাম্টর এইরূপ অর্থকরণ মানুষের ইচ্ছাধীন; পাঁথবীর 'বাভন্ন দেশেব, এমন কি একই দেশের 
বাভন্ন অঞ্চলের আঁধবাসীদেব উচ্চাঁরত ধ্বানর বাভন্ন অর্থকরণের ফলে বাভন্ন ভাষার উদ্ভব 
হইযাছে। এখন এই ধদাঁনর কতকগ্ীল সঙ্কেত বা চিহ। যাঁদ সর্বসম্মাতিক্রমে গ্রহণ কবা সম্ভবপর 
হয, তবে উচ্চারণের অনুকবণে সঙ্কেতগুঁলিকে পর পব সাজাইযা আমরা ভাষার একাট লৌখক 

প্রাতরূপ পাইতে পাঁর। কাবণ সঙ্কেতগ্দীল যেসব ধৰাীনর নির্দেশক নাগ্যন্তের দ্বার। 
তাহাদের পর পব বাহির কাঁরলেই ভাষাকে আবার আমবা 'ফারয়া পাইতে পার। এইরুপ 
সঙ্কেতের সাহায্যে যে 'লাপর উদ্ভব হইয়াছল তাহার নাম ধ্বানশীলাপ (1১170770010 
॥১1101)11)। 

ধবনি-ীলীপ দুই প্রকাব। প্রথমটিতে শব্দাংশ বা অক্ষবেব (১%1171)1) প্রতীক ব্যবহৃত; 
দ্বিতীযাঁটতে বর্ণমালার (811১1771১61) বর্ণ। এই দ্বিতীয় পদ্ধাতই ধ্বন-লাপর উন্নততর 
ও সর্বশেষ অবস্থা । ভাষার সহজ ও সবল অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই অক্ষরের প্রতীক 
বাবহার কারয়া ধ্বান-লাপ রাঁচত হইত। এবং প্রথমে তাহাই হইয়াছিল। আসরখয় 
[িউীনফর্ম 'লীপ অথবা চৈনিক বা জাপানী লাপ ইহার দক্টান্ত। কিন্তু ভাষার জাঁটলতা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা কারণে, যেমন উচ্চারণের বিকার, ধ্ৰনির অবনাতি অথবা 
শব্দাংশে ব্ঞ্জনবর্ণের বাহ্ল্যের জন্য এই পদ্ধাতি ক্রমশঃ অচল হইয়া পড়ে। উদাহরণ 
স্বরূপ, ইংরেজী 1901)115 কথাটি তিনটি শব্দাংশে বা অক্ষরে (19-0)1-19) সহজে ভাগ 
করা যাষ এবং তিনটি শব্দাংশের জন্য তিনাট প্রতঁক ব্যবহার করিয়া ইহা সহজেই প্রকাশ করা 
যাষ। কদ্তু 910100-এর মত একটি শব্দকে উপাঁরউন্ত পদ্ধাততে (9৫-1৫-7৫- 
[16-06-6180 :) প্রকাশ করা রীতিমত অসুধবিধাজনক। আধনিক বর্ণমালার ব্যবহারে এই 
প্রকার অস্াবধা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। কারণ, বর্ণমালার এক একা বর্ণ যতদুর সম্ভব 
একাঁটি মাত্র বিশুদ্ধ ধবাঁনকে প্রকাশ করিয়া থাকে। 'বাভন্ন ধ্ৰনিকে বিশ্ধভাবে প্রকাশ 
করিবার জন্য অল্পসংখ্যক একই ধরনের বেরি দ্বারা একাঁধক ভাষাকে ব্ন্ত করা সম্ভবপর 
হইয়াছে। একই রোমক বর্ণমালার দ্বারা ইংরেজী, ফরাসী, ইতালশয়, জার্মান, পোলিশ, 
চৈক, হা্গেরীয়, ওয়েলশ্ প্রভাতি বাভন্ন ইউরোপশীষ ভাষা বর্তমানে 'লাখত হইতেছে। 
এমন কি এই বর্ণমালার সাহায্যে বাংলা, আসামণ, ওঁড়য়া, হিন্দী প্রভাতি সংস্কৃতজাত 'বাভন্ন 
ভারতাঁয় ভাষাকেও প্রকাশ করা যে দুঃসাধ্য নহে, বিশেষজ্ঞগণ তাহা প্রমাণ কারয়া দেখাইয়াছেন। 



৬০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

চিন্র-লাঁপ ও আক্ষারক 'লাঁপর অন্তর্বতর্থ অৰ্থা 

'চন্রশীলাঁপ হইতে সরাসার আক্ষারক ও বর্ণমালা সম্বালত 'লাপর উদ্ভব হয় নাই। 
চন্রএীলীপর ও আক্ষারক 'লাপর মাঝামাঁঝ একাঁটি অল্তর্বতর্ঁ অবস্থা লাপ 'ববরতনের 
ইাতহাসে বিশেষ লক্ষণীয়। 'লাঁপর এই অন্তর্কতরঁ অবস্থায সঙ্কেতগযাল ভাব ও ধ্বনি 
দুই-ই আধাঁশকভাবে প্রকাশ কারবার চেষ্টা কবিযাছে। প্রাচীন মেসোপোটেমীয়, মিশরায়, 
প্লটান অথবা িট্টাইট- লাপ অনেকটা এই জাতের । সুদূর প্রাচ্য চীনে ও নৃতন গোলার্ধে 
ল্যাটিন আমোঁরকার মায়া ও আযাজটেকদের মধ্যে এইরূপ লিপির আঁবভাব দেখা যায়। 
এইসব 'লাঁপর বাহ্যক আকৃতি হইতে প্রথমে ইহাদের শহদ্ধ ভাব-ব্যঞ্জক বলিয়া মনে হওয়া 
*বাভাবিক; কিন্তু একটু তলাইয়া দোঁখলেই বুঝা যাইবে, এইসব লিপির বহু সঙ্কেত 
উচ্চারিত ভাষার ধ্দানকেও আংঁশকভাবে প্রকাশ কাঁরতে চেষ্টা কারযাছে। বিশেষজ্ঞদের 
আভমত, এইসব 'লাপ আসলে চিন্র-লাপ ও আক্ষারক 'লাঁপর মধ্যগা। ইহাদের কথা সংক্ষেপে 
বাঁলতোছ। 

কিউনিফর্ম 'লাঁপ 

চন্-লাপ ও আক্ষরিক লিপির মধ্যে যেসব অল্তর্তীরকালগন াপর কথা বলা হইল, 
তাহাদের মধ্যে কিউানফর্ম লাপ প্রাচীনতম। সুমেব, মেসোপোটোমযা, ব্যাবলন, আসিয়া, 
এলাম, পারসা, প্রভীত দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এই াপব প্রচলন ছিল। 
পকউনিফমণ শব্দের উদ্ভব ল্যাটিন ৫7/)16%$ (ইংরেজী “0080০ ও বাংলা 'কীলক') 
ও 1977716 (ইংরেজী 11)0 ও বাংলা 'আকাতি') হইতে। নরম মাটির চাকাতি, 
[সিলিপ্ডার বা প্রজ্মের উপর কাঠিব সরু অগ্রভাগেব দ্বারা দাগ কাটিযা [লাখলে 'লাপ- 
চিহখগাল অনেকটা কীলকের মত দেখিতে হয় বিয়া বিখ্যাত লাঁপাঁবদ টমাস হাইড্ এইবৃপ 
নামকরণ প্রস্তাব করেন। কউনিফর্মের জার্মান প্রাতশব্দ 1৫11501)1111-এর অর্থও কীলকাকাঁতি 

[লাঁপ। 

খুঃ পৃঃ চতুর্থ 'মলোনিয়মের মাঝামাঝ সময হইতে কিউনিফম” লাপর বাবহার দৈখা 
যায়। ঠিক কোন সময়ে ও মধ্যপ্রাচের ঠিক কোথায় এই 'লাঁপ প্রথম আবিচ্কৃত হইযাছিল 

তাহা এখনও অজ্জাত। অনেকের অভিমত, প্রাচীন সুমেরীয়রাই এই 'লীপব আঁবক্কর্তা; 
আবার কৈহ কেহ বলেন, মেসোপোটেমিযা ইহাব জন্মস্থান। সত্য যাহাই হউক, কউনিফর্ম 
[লাঁপর প্রাচীনতম নমনার ধ্বংসাবশেষ এ পর্যন্ত একমান্র 'উরূক' বা বাইবেলে বর্ণিত 'ইরেক' 
হইতে আবিষ্কৃত হইযাছে। ইহা মেসোপোটোময়ার প্রাক-রাজবংশীয় আমলের কথা। 

একপ্রকার চিন্র-ীলীপ হইতে যে কিউীনফর্ম দাপর উদ্ভব, সে বিষষে সন্দেহ নাই। 

উরুকে যেসব নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা বস্তু ও প্রাণীর চিত্র-প্রতীক বিশেষ। ইহার 
পরবতর্শ অবস্থায় প্রতীকগীল ব্লমশঃ ভাব-বাঞ্ক হইয়া উঠিয়াছে এবং মাঝে মাঝে এমন সব 
প্রতীকও আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায যাহা পুরা একটি শব্দ বা শব্দসমাঁষ্টকে বৃঝাইতে 
চাহিয়াছে। চন্র-লীপর একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহার দ্বারা সর্বনাম, ক্রিয়া বিশেষণ, 
উপসর্গ প্রভৃতি শব্দকে প্রকাশ করা যায় না। এই অসুবিধার উপলাব্ধ হইতে ক্লমশঃ 
সঙ্কেতের সাঁহত উচ্চারিত ধ্বনির যোগ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনূভূত হয। ইহার পরবর্তী 
অবস্থাই হইল ধ্বনির অনুকরণে সম্পূর্ণ এক একাঁট অক্ষর ($5111)16) নিরেশ করিয়া 

নানা ধরনের কতকগুলি সঙ্কেতের সৃম্টি। এই অক্ষর সৃষ্টতেই কিউনিফর্ম 'লাপর সর্বশেষ 
পারণাঁত। ইহার পরবতা্ঁ ধাপ বর্ণমালার আঁবিচকার পর্যন্ত এই 'লাঁপ অগ্রসর হইতে সক্ষম 
হয় নাই। 

চিন্র-লাঁপর পর্যায় অতিক্রম কাঁরয়া একপ্রকার ধ্বানশলাঁপতে উন্নপত হইলে কিউনিফম" 



[কউনিফর্স [লাপ ৬১ 

[লাপর প্রতীকগ্যাল যে রূপ পারগ্রহ করে তাহাতে একটি প্রতীক প্রাষশঃ একাঁধক ধানে 
প্রকাশ কাঁরত, আবার একই ধান চাহ/ত করিতে একাধিক প্রতীক বাবহৃত হইত। এইরূপ 
অবস্থায় 'লাপর ব্যাখ্যা লইযা নানা আনশ্চয়তা, সন্দেহ ও শৃঙ্খলার আশঙ্কা প্রবল এবং 

প্রাথমিক চিত্র-লিপিৰ প্রাথমিক প্রাচীন আগিবীয় 
চিত্র-লিপি ্ অবস্থা | কিউনিফর্ম সব (কিউনিফ/) লিপি অর্থ 

২৭। চিন্র-লাঁপ হইতে কিউনিফর্ম লিপির বিবর্তনি। 

সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম এইর্প বিরান্তকর পারাস্থাঁতির উদ্ভবও হইয়াছিল। এই আনিশ্চয়তা 
এড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রতশকগলির আগে বা পিছনে বিশেষ ধরনের কতকগুলি চিহ! ব্যবহৃত 
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হইতে দেখা যায়। এই চিহনগুলি উচ্চারিত হইত না। কিন্তু যেখানে একই প্রতীক একাধিক 
ধনিকে, অতএব একাধিক বস্তুকে বা ভাবকে, প্রকাশ করে, সেখানে ঠিক কোন ধানকে বা 
ভাবকে লেখক প্রকাশ কাঁরতে ইচ্ছুক, এই জাতীয় চিহের দ্বারা তাহা নির্দেশ করা সম্ভবপর। 
এইজন্য ভিউনিফর্ম 'লাঁপতে সাধারণভাবে আমরা দৌখ একইপ্রকার প্রতীক কয়েকটি 1বাঁশষ্ট 
চিহে!র সহায়তায় কখনও একটি অক্ষর, কখনও একটি স্বরবর্ণ কখনও একাঁট শব্দ, কখনও বা 

সম্পূর্ণ একাঁট ভাব প্রকাশ কারতেছে। 
এই প্রসঙ্গে 'কউীনফর্ম গলাঁপব প্রতীকগনীলর আকৃতির বাহ্যক পাঁরবর্তন বিশেষ 

লক্ষণীয়। ২এনং চিত্রে প্রথম যুগের চিত্র-প্রতীকগল ধীরে ধারে পরিবার্তত হইয়া কিরূপে 
কখলকের রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা পাঁরম্কারভাবে দেখানো হইয়াছে । প্রথম ও দ্বিতীয় 
সারির 'চন্র-প্রতীকগুল মূলতঃ এক; শুধু ইহারা ৯০০ ডিগ্রী ঘারয়া গয়াছে। সম্ভবতঃ 
কোন লেখকের খেয়াল বশতঃ এই পাঁরবর্তন সাঁধত হয়। প্রতীকগীল সহজবোধ্য চিত্রের 
অনুকরণে গাঠত; একটি মুন্ড আঁকয়া গানুষের মাথা, অথবা শস্যের একাঁট শীষ আঁকয়া গম 
বা বার্লকে বুঝানো হইয়াছে । দ্বিতীয ও তৃতীয সারিতে কিউীনফর্ প্রতীকের পরিণত 
অবপ্থা দেখানো হইয়াছে। প্রতীকগ্ীলর সাঁহত বস্তুব "চত্রের এখন আর কোন সম্পর্ক নাই; 
সোজা, সমান্তরাল অথবা তির্যক রেখার সাহায্যে ইহারা গাঠিত। নরম মাটির উপর কাঠির 
সরু অগ্রভাগের দ্বারা বেখা সথম্টর জন্য ইহাদের এইরূপ কীলকাকীত। নরন মাটিতে 
অনায়াসে বক বা বৃত্তাকার রেখা কাটা যায না, এজন্য প্রতকগবলিতে বর বেখা একেবারেই 
লাই। সর্বশেষ সাবির প্রতীকগযালতে অপেক্ষাকৃত অজ্পসংখ্যক রেখার সমাবেশ ও শ্ঙ্খলাবদ্ধ 
যোজনা আঁসরীষ কিউীনিফর্ম লাপর উন্নততব অবস্থা প্রকাশ কাঁবতেছে। এই উন্নততর 
লিপিতেও প্রা ৫৭০টি প্রতীক ব্যবহার না কাঁরযা উপায় ছিল না। এই 'াপ বাম হইতে 
দাক্ষণে লাখবার রীতি ছিল। 

কাঁতপয় রক্ষণশীল পুবোহিত সম্প্রদায় কর্তৃক এই 'লাপ প্রা খ.ই্টয জনের প্রথম- 
ভাগ পযন্ত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তবে খশীষ্টপূর্ব পণম ক যঠ শতাব্দী হইতেই 
সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহার চল একরূপ উঠিয়া যায়। 

হায়রোখ্লিফিক, হায়রেটিক ও ভিমেটিক লা 

হায়রোস্লাফিক লাঁপ £ কিউীনফর্ম লিাপিব মত হায়রোগ্লিফক 'লাঁপও আঁত প্রাচীন। 
ইহার জন্ম নীল নদেব উপত্যকা । কডীনিফর্ম ও হায়রোশ্লাফক 'লাপদ্বয়ের মধ্যে কোনটি 

আঁধকতর প্রাচীন সে প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয নাই। খ.শঃ পঃ ভতুর্থ মিলেনিয়মের শেষ 
ভাগে আমরা উভয় 'লাপিব অস্তিত্বই লক্ষ্য করি। 

হায়রোশ্লীফক পাত্র লাঁপ'। ইহা গ্রীক শব্দ 1)16)0১ (পানর) ও £191)17011) 

(েখাঙ্কন) হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন 'িশবীয়রা এই লিপির যে নামকবণ কাঁবয়াছিল 
(17101441001) তাহার অর্থ দেব ভাষা। মান্দির, কবর প্রভাতি পবিভ্র স্থানের মর্মর ফলক 
অলঙ্কৃত কারবার উদ্দেশ্যে এই দেবাঁলাঁপ ব্যবহৃত হইত। 

প্রথম রাজবংশের আমলে (আনুমানিক খ:ীঃ পৃঃ ৩০০০ অব্দ) মিশবের একব্করণের 

সময় রাজনোতিক ও অর্থনৌতিক প্রযোজনে এই 'লাঁপ আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছিল, অনেকে 
এইরূপ মনে করেন। তাঁহারা বলেন, মিশরে লাঁপর যান প্রথম প্রবর্তক, অনাত্র প্রচালত 
[লাপর কথা তানি জানতেন এবং প্রয়োজন দেখা দিতেই সেই জ্ঞান তিনি স্বজাতীয়দেব মধ্যে 
প্রয়োগ ও প্রচলন করেন। অপরের আঁভন্ঞতার অনতপ্রেবণা লাভ হইতেই যে সভাতার বস্তার 

সম্ভবপর, অধ্যাপক এ. এল. ক্লোয়েবারের এইরূপ আঁভমতে যাঁহারা বিশ্বাস, তাঁহারা মিশরে 
লাঁপর প্রবর্তন সম্বন্ধে উপাঁরউন্ত ধারণার বিশেষ পক্ষপাতী। আর একদল 'লাঁপাঁবশারদ 
এই মতে আস্থাবান নহেন। তাঁহারা বলেন, কিউনিফর্ম 'লীপর মত হায়রোশ্লিফক লাপও 

চি 
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চিন্র-লীপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল; এই চিন্র-লাপর সাঁহত ধীরে ধীরে ধান সংযুক্ত 
হইয়া ভাব ও ধ্বনজ্ঞাপক একর্্প মিশ্র প্রতীক আত্মপ্রকাশ করে; এবং 'িউনিফর্ম 'লাঁপর 
মত একই প্রতীকের একাধিক ধ্বান-প্রকাশের অসৃবিধা দূর কারবার জন্য 'বাঁভন্ন অর্থ- 
বোধক চিহে!র অবতারণা হয। িপি পাঠ কারবার সময় এই িহধগলি উচ্চারত 
হইত না। 

হায়রোশ্লীফক 'লাঁপব প্রধান বিশেষত্ব 'বাভন্ন ব্যঞজন-ধদান (00175017910121 50180) 

প্রকাশ করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার। কতকগাঁল প্রতীক 'নাঁদর্ট একটি মান্ন 
ব্যঞ্জন-ধ্যানকে প্রকাশ করিত, কতকগাীল আবার দুইটি ও তিনটি ব্য্জন-ধর্নির সমন্টিকে। 
একক ব্য্জন-ধ্ন বাশম্ট ২৪ট প্রতীক এবং দুই প্রকার ব্ঞ্জন-ধ্যান 'বাশস্ট ৭৫টি প্রতীকের 
ব্যবহার হায়রোঁ্লীফক 'লাপতে দঙ্ট হয। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি প্রতীকের নমুনা 
দেখানো হইল। 

(১) (২) 
২৮। হাযবোগ্লিফিক 'লাঁপর বঞ্জন-ধ্যন বিশিষ্ট প্রতীক। 

(১) একক বঞজন-ধ্যান বাঁশষ্ট প্রতীক; ৫২) দ্বাবিধ বাঞ্জন-ধবাঁন 'বাশিষ্ট প্রতীক। 

ব্ঞ্জন-ধানর এইরূপ সাঞ্কোতিকতার নমুনা দেখিযা অনেকের ধারণা হইয়াছে, 'মশরণয়রাই 
একর্প প্রার্থীমক বর্ণমালার আবিজ্কারক। ইহা ঠিক নহে।* প্রথমতঃ একই ব্যঞ্জন-ধৰনি 
একাঁধক প্রতখকের সাহায্যে প্রকাঁশত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ অর্থজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই প্রতীক 
ছাড়াও আরও কতকগুলি চিহ] ব্যবহৃত হইত, উচ্চারণের সাহত যাহার কোনরূপ সম্বন্ধ 
নাই। বর্ণমালার আবিষ্কারের কথা আমরা পরে বাঁলতোছ। 

হায়রোশ্লাফক 'লাঁপ সাধারণতঃ দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। অনেক সময় 

লেখার সমতার জন্য বাম হইতে দাঁক্ষণেও ইহা লাখত দেখা যায়। এই লিপ একাম্তই 
জাতগয় 'লীপ। মিশরে ইহার জন্ম, মিশরের মাটিতে ইহার বাম্ধ এবং 'মিশরেই ইহার 

* [01117706100 02150901702, 
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মৃত্যু। কিউনিফর্ম লিপিব মত ইহা আন্তর্জীতকতা লাভ করে নাই, একমান্ত মিশরাঁয় ভাষা 
ছাড়া ইহা আর কোন জাতির ভাষার বাহন হইতে পারে নাই। 

হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিঃ হায়রেটিক ও ডিমোঁটক লাঁপ হায়রোপ্লিফকেরই 
তাপভ্রংশ। মাঁন্দির গালে, রাজকীয় বা ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে হায়রোশ্লাফক 'লাপির ব্যবহার 
নিবদ্ধ থাকায় ইহার আকৃতিগত শোভা ও সৌন্দর্য বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। এজন্য 
প্রতকগুলি নানা সক্ষম রেখার বাহুল্যে জাঁটল। ইহা আদৌ সাধারণ কাজের উপযোগী 
নহে। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও দেনা-পাওনার ব্যাপাবে দ্রুততার প্রয়োজন; 'লাপর ছচিগৃলি সেখানে 
[ত সরল ও সহজ হয় ততই বাঞ্থনীয। প্রথমে হায়বেটিক ও আরও পরে ডিমোটিক 'লাপ 
এই প্রযোজন গিটাইয়াছিল। হাযবোটিক লীপতেও পাঁবন্রুতার গন্ধ আছে; 'ীমশরীয পুরোহিত- 
নগইি ইহার প্রধান উদ্যোন্তা ও ব্যবহারক। ধর্মসম্বন্ধীয় নানা অনুশাসন ও গ্রন্থ রচনার কার্ষে 
ইহার প্রয়োগ প্রধানতঃ দেখা যায। 

সেইদিক 'দযা িমোটিক 'ালাপই মিশরের প্রকৃত জনসাধারণের 'লাপ। খুসঃ পৃঃ সপ্তম 
1ক ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ কারা খাীন্টাব্দ পণ্টম শতাব্দী পর্য্ত ইহা প্রচালত 
ছিল। ইহার জনাপ্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাযবোটকের একান্ত সঙ্গত কারণেই অপমৃত্যু 
থাটয়াছিল। হায়রেটিক ও ডিমোটিক লাঁপিব কযেকাট দ্টান্ত দেখানো হইল। 

২৯। হাযবোশ্লাফক, হাযবোঁটিক ও ডিমোঁটিক লাঁপর নমুনা । 

রসেটা মম্র ফলক ঃ চিরতরে রারা র77 
ফলকের আঁবচ্কার ও অবদান সর্বজনবাদিত। ১৭৯৯ খম্টাব্দে নাপোলিষ'র মিশর আভযানের 

সময ফরাসী ক্যাণ্টেন এম. বুসা (১. 1১01055810) স্যাঁ জহালয়াঁ দ্য রসেটা দুর্গে এই প্রস্তর- 

খণ্ডটি আবচ্কার করেন। ১৮০১ খজ্টাব্দে ইংরেজরা এই ফলক হস্তগত করে এবং এক্ষণে 
ইহা বৃটিশ মিউাঁজযমে সংবক্ষিত। 

রসেটা ফলকের 'লাপ পণ্চম উলেমী এঁপফানেসের সম্মানার্থে খুীঃ পৃঃ ১৯৬-৯৭ অব্দে 

রচিত পুরোহতদের একখানি ঘোষণাপত্র বিশেষ। ঘোষণাপত্র 'মশরাঁয় ও 9 গ্রীক দুই ভাষায় 
এবং হায়রোশ্লিফক, ডিমোঁটিক ও গ্রীক তিন প্রকার লীপতে লাখিত। উপরের ১৪টি লাইন 
হায়রোগ্লিফকে িাখিত, মধোর ৩২ লাইন ডিমোটিকে এবং নীচের ৫৪টি লাইন গ্রণক 

ভাষায় ও বর্ণমালায় লাখিত। সুইজেনের জে. ডি. আকেরব্রাড্ ফ্রান্সের সিল্ভেস্তর দ্য সাকি, 
কোম্বিজের ডাঃ টমাস ইয়ং প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিত ও লাপবিদ্দের চেম্টায় রসেটা ফলকের 
[লাপর পাঠ্াম্ধার এবং সেই সঙ্গে হায়রোশ্লাফক, হায়বোটক ও ডিমোটক 'লাপব রহসা 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে । 

পিম্ধ্ উপত্যকার 'লাপ 

ধসম্ধু উপত্াকার 'লাপ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা কারয়াছি। ইহা চিন্র-লাপ 
ও আক্ষারক লিপির এক মধাবতাঁ অবস্থা । এই 'লাপতে প্রায় ৩০০ বাভন্ন প্রতীকের 

 বাবহার দেখা যায় গ্যাড ও স্মিথের মতে ৩৯৬; ল্যাংডনের মতে ২৮৮; হাশ্টারের মতে ২৫৩)। 



সিম্ধয উপত্যকার 'লাঁপ ৬৫ 

এত আঁধক সংখ্যক প্রতীক ব্যবহারের জন্য ইহা আক্ষারক লাঁপর পর্যায় পর্যন্ত পেশীছয়াছল 
বালয়া মনে হয় না। আবার সম্পূর্ণ চিন্রীলীপর পক্ষেও এই সংখ্যা অপর্যাপ্ত। সুতরাং 
1সন্ধ উপতাকার াপকে আংাশকভাবে চিন্র-লাপ ও আংশিকভাবে ধৰনি-লাঁপ বলিয়া বর্ণনা 
করাই নিরাপদ । 

৩০। সিন্ধ্ উপত্যকার লাঁপর নমুনা _ মনুষা ও মংস্য চিহন। 

এই 'লপিব পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভবপর হয় নাই। মেরিগৃগ ভাব-ব্যঞ্জক ত্র-লাঁপর 
পারপ্রেক্ষিতে এই লাপর মরমোদ্ধারেব চেষ্টায ব্যর্থ হইযাছেন। ল্যাংডন ও হান্টার ব্রাহনী 
'লাপব সাহত ইহার সম্পর্ক প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। হিটটাইট্শলাপাবশারদ 'ব, রোজাঁন 
(13. 171947১) হিটটাইট্ লাগব সাঁহত মহেঞ্জোদড়োর 'লাপির একপ্রকার সম্পর্কে 

বিশ্বাসী । হাণ্টারেব স:চিন্তিত আভমত, মহোঞ্জোদড়ো-হরপ্পার লীপ হইতেই ব্রাহী 
বর্ণমালার 'লপি উদ্ভূত। তাঁহাব আরও বিশ্বাস, সিম্ধ উপত্যকার 'লাঁপ ফিনিশীয়, সাবীয় 
ও সাইপ্রাস দ্বীপের প্রাচীন আঁধবাসীদের সাইপ্রিযোট 'লাপর বর্ণমালাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
কারয়াছিল।* 

[ও] [তা নাও] [গর 
৩১। সিন্ধু উপত্যকার িপি-শশলমোহরে অক্কিত। 

সিন্ধ্য উপত্যকার লিপি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াঁছল, না কোন বিদেশী লাপর 

জ্ঞান ইহার আঁবর্ভাব প্রভাবিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে অনুমানের আঁধক কিছ, বলা সম্ভবপর 

হয় নাই। এপর্যন্ত যতটুকু তথ্য আবিচ্কৃত হইয়াছে তাহাতে নিম্নোক্ত অনুমান যকিস্গাত 

রালয়া মনে হয়। (১) কিউানফর্ম, এলামাইট ও মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার " লাঁপি ইহাদের 

প্রতোকের অপেক্ষা প্রাচটনতর কোন এক সাধাবণ পি হইতে. উদ্ভূত; অর্থাৎ এই তন 

ধলাপর একটি সাধারণ 'পূর্বপুরুষণ থাকা আশ্চর্য নহে। (২) এই তিন লাপর মধ্যে কোনও 

* 0. হি. নিত 777০ 50111 ০1 রা? 7174 71976114470 0770 115 
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৬৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

একটি সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে আঁবল্কৃত হয় এবং তাহার দেখাদেখি অপর দুইটি 'লাঁপ অন্ন্ন 
আত্মপ্রকাশ করে। 

বর্ণমালার জাবিজ্কার 

বর্ণমালার লিপি আবিষ্কৃত হইবার পর্বে কিরূপ ধরনের লাঁপ প্রচালত ছিল তাহার 
দম্টান্তস্ঝরূপ আমরা কিউনিফর্ম, হায়রোগ্লীফক, হায়রেটিক, ডিমোটিক ও মহেঞ্জোদড়ো- 
হরপ্পার 'লাপর কথা আলোচনা কাঁরলাম। এইরূপ লাঁপর দম্টান্ত অবশ্য ইহাতেই নিবদ্ধ 
নহে। সংদুর প্রাচ্য চীনে ও জাপানে, আমোরকার আদিম আঁধবাসীদের মধ্যে এবং পাঁথবণর 
আরও অনেক স্থানে এই জাতীয় 'লাপর উদ্ভব ও বিবর্তন পাঁরলাক্ষত হয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে, যেমন জাপানে, ইহা আক্ষারক াপর (১/1191)10 %511010) পর্যায় পর্যন্ত উন্নগত 
হইয়াঁছল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটাই বর্ণমালার 'লাপর ধাপ পর্যন্ত উঠতে পারে নাই। 
সে লাপ আঁবক্কৃত হইয়াছিল অনান্ন, মেসোপোটোময়া, মিশর প্রীতি সভ্যতার প্রাচীনতম ঘাঁটি 
হইতে অনেক দূরে। সেকথা এবার বাঁলতোছ। 

বর্ণমালা উম্ডবের হায়রোপ্লিফিক মতবাদ £ প্রথম প্রথম পণ্ডিতদের মনে হইয়াছিল, 
সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র মশরেই বর্ণমালার উদ্ভব হয়। শাপোলিয়ো, লেনোর্ম* 
আলোভ, দার;জে, টেইলর, বাওয়ের প্রমূখ প্রখ্যাত প্রক্নতাত্বকগণ এইরূপ আভমত পোষণ 
করেন। হায়রোগ্লাফক, হায়রোটক অথবা ডিমোটিক 'লাঁপকে বর্ণমালার 'লাপ নামে 
আভাহত করিবার প্রধান আপাত্ত এই যে, ইহাতে ব্যঞ্জনধ্যন-বাশম্ট নানা প্রতীক থাকলেও 
একই বাঞ্জনধণান প্রকাশ কাঁরতে একাধক প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এইসব প্রতগক ছাড়া 
অর্থবোধক এমন কতকগদাল চিহ্ন প্রবার্তত হইযাছে যাহাদের উচ্চারণ কারবার কোন 
আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে বর্ণমালার এক একটি বর্ণ বাগ্যন্্ নিঃসৃত এক একটি বিশুদ্ধ 
শব্দকে প্রকাশ করিয়া থাকে। 

সিনাইটিক মতবাদ £ ১৯০৬ খটম্টাব্দে ক্রিন্ডার্স পোঁর সিনাই উপদ্বীপে প্রাচশন লিপির 
কয়েকটি নমুনা আবিষ্কার করেন। এই লাপ পরাক্ষা করিয়া ডাঃ এ গার্ডনার দেখান, 
ইহা হাযরোগ্লাফক লিপি ও সৌমিটিক বর্ণমালার 'লাপর মধ্যবতণ অবস্থা। এই আবিজ্কাবে 
তাঁহার প্রত্যয় হয় যে, সিনাইটিক 'াঁপ সোমটিক বর্ণমালার পথণ্প্রদর্শক এবং সেই হিসাবে 
মিশরের হায়রো্লীফক লিপি হইতেই বর্ণমালার লাপ আঁবক্কৃত হয়। এখনও অনেক 
লাপবিদ্ ডাঃ গার্ডনারের মত পোষণ করিয়া থাকেন। আবার মশসয় দ্ুনা প্রমুখ অন্যান্য 
লিপিবিদেরা এই মতেব বিরুদ্ধে। িনাইটিক 'লাপর পাঠোম্ধারের অপর্যাপ্ততা ও ইহার 
অন্ভার্নীহত অসম্গাতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা বলেন, বর্ণমালার লাপ উদ্ভাবনের ইহা এক 
রাথীমক চেষ্টা নির্দেশ করিলেও ইহা হইতে বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে এইরূপ মত 
গ্রহণযোগ্য নহে। 

্লাঁটান মতবাদ £ স্যার আর্থার ইভাল্স তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 9০44৫ 171679৫ -তে 
বর্ণমালার 'লীপ আঁবক্কারের কাতত্ব অর্পণ করিয়াছেন ক্রপটের প্রাচখন সভ্যজাতির উপর। 
তান বলেন, 'ফালাস্টনরা ক্লীট হইতে বর্ণমালার 'লীপ প্রথমে প্যালেন্টাইনে আনে এবং 
পরবতাঁকালে ফিনিশীয়রা ইহার উন্নাত ও সংস্কার সাধন করে। এরীতহাসিক কারণেই এই 
অভিমত স্বাকার্য নহে। 'ফালাস্টনরা খু; পৃঃ ১২২০ অন্দে প্রথম প্যালেন্টাইনের 
উপকূলভাগ অধিকার করে; তাহার বেশ কয়েকশত বংসর পূর্বেই যধাপ্রাচোর নানা স্থানে 
বর্থমালার 'লাপর আঁবর্ভাব পাঁরলক্ষিত হয়। তবে ব্লটান বর্ণের সাহত সেমিটিক বর্ণের 
কতকগাঁল বিষয়ে আকৃতিগত মিল আছে: সম্ভবতঃ সৌমাঁটক বর্ণমালার আবিষ্কারক ক্লপটান 
হরফের কথা জানিত। 

ইউগারিউ কিউনিফর্ম বর্ণপালা : ৯৯২৯ খুপন্টাব্দে শেফার, শনে ও ভিরোলা সিরিয়ার 



বর্সালার আঁবজ্কার ৬৭ 

উপকূলে রাস্ শামরায় (25 910370121)) | প্রাচীন ইউগারট] প্রাচীন বর্ণমালার 'লাঁপর 
কয়েকাট আঁত গুরুত্বপূর্ণ নমুনা আঁবজ্কার করেন। এই 'লাঁপর হরফগরথালর আকাত 

[িউীনফর্ম 'লাঁপর প্রতীকের মত এবং ইহার 'লীখবার রীতও হইল বাম হইতে দাঁক্ষণে। 

এই একান্ত বাহক আকাতগত িল ছাড়া ইউগারট 'লাপর সাঁহত স_মেরয়, ব্যাবলনীয় 

বা আঁসরায় কিউানফর্ম পর আর কোন মিল নাই। ইহাতে ৩২টি বর্ণের ব্যবহার দক্ট 

হয়। এই 'লাঁপর কাল খ-গঃ পঃ পণ্চদশ শতাব্দী এবং খনীঃ পৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনুরূপ 

সময় হইতেই ইহার ব্যবহার উঠিয়া যায়। 

টিহগল 

৩২। ইউগারিট-কিউনিফর্ম বর্ণমালা । 

কয়েকটির ক্ষেত্রে ইউগাঁরট বর্ণমালার সাঁহত উত্তর সৌমাটিক বর্ণমালার আকীতগত কিছু; 

কিছু মিল আছে। [িশেষজ্রদের আঁভমত, ইউগারিট 'লাঁপর প্রবর্তক উত্তর সোমিটিক 'লাঁপ 

হইতে বর্ণমালার ধারণা লাভ করে, কিন্তু বর্ণগযালর প্রতীক উদ্ভাবনে কিউানফর্ম 'চিহের 

সাহায্য গ্রহণ করে। এই দইয়ের মিশ্রণে ইহা যে এক আত আঁভনব আবিচ্কার তাহাতে 

সন্দেহ নাই। 

বিরসের নকল হায়রো্লিফিক লিপি : সারায় বিরস নামে আর একস্থানে ফরাসী 

পা্ডত দুনা ১৯২৯ ও ১৯৩৩ খুখ্টাব্দে নূতন ধরনের কয়েকটি প্রাচীন লাঁপ আবিৎ্কার 

করেন। ইহা অনেকটা হায়রোপ্লাফক 'লাঁপর ছাঁদে গঠিত। দুনা মনে করেন, বিরস 'লাঁপর 

হরফগুলকেই আরও সহঙ্গ ও সরল করিয়া ফিনিশীয়রা তাহাদের ভাষার উপযোগাঁ কারিয়া 

লয়। [তান দেখাইয়াছেন, 1/161/ ও ৫০11 হরফ দুইটি ছাড়া অন্যান্য ফিনিশীয় হরফ 

অনেকটা বিব্রস লাঁপর হরফের মত। এই দুই 'লাঁপই দাঁক্ষণ হইতে বামে লিখিত হইত। এইরূপ 

আরও কয়েকটি তথ্য হইতে তিনি এই 'সিষ্ধান্তে পেশীছিয়াছেন যে, বিরস 'লাপ ও 'ফানশীয় 

ূলাপ সমসামায়ক, ইহার কাল আনুমানিক খেঃ পৃঃ ২০০০ হইতে ১৭৮০ অব্দের মধ্যে, 

এবং বর্ণমালা সৃষ্টির পথে সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীনতম প্রয়াস। এই আভিমতের প্রধান দুর্বলতা 

এই বে, 'লাঁপর তাঁরখ সম্বগ্ধে যথেষ্ট নিশ্চয়তা আছে। তবে খু; গত ক্ষিতাঁয় 
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মিলেনিয়মের প্রারম্ভে 'সারয়া ও প্যালেন্টাইনের যেসব অঞ্চলে একর্প বর্ণমালার সাহাষো 
লাপর আমূল সংস্কারের প্রচেষ্টা চলিতোছল, বির্স যে সেইসব অঞ্চলের অন্যতম তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

৩৩। বিব্রস ও প্রাচীন 'ফানশীয় বর্ণমালার মধ্যে সাদৃশা। 

ক্যানানাইট লি £ খুশঃ পঃ দ্বিতীষ িলোনঘমেব প্রথমভাগে বর্ণমালার লাপ সাৃম্টর 
ব্যাপারে প্যালেঘ্টাইনে আমবা এক বিশেষ তৎপরতাব পাঁবচখ পাই। প্যালেম্টাইনে তখন 
ব্োঞ্জযূগ চাঁলতেছে। এই যুগের মধ্য ও শেষভাগে প্রচলিত ছিল বাঁলযা অনুমত এগারটি 
লাপর নম.না ১৯২৯ হইতে ১৯৩৭ খীম্টাব্দে মধ্যে প্রত্ততত্ীঘ গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত 
হইযাছে। নানাদক যা ক্যানানাইট লাপর আবত্বার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

ডাঃ গার্ডনারেব সিনাইাটক 'লাঁপর কথা আলোচনা কাবয়াছ। তান এবং তাঁহার 
সমর্থকগণের ধারণা, সিনাইটিক লাপ হইতেই সোঁগটিক বর্ণমালার উদ্ভব। ক্যানানাইট লিপি 
আবিচ্কৃত হইলে এই লাঁপ যে সনাইটিক ও উত্তর সোমটিক াপর একরূপ নধ্যবতণঁ 
অবস্থা তাঁহারা ইহা প্রাতপন্ন কাববার চেন্টা কবেন। ক্যানানাইট হরফগাঁলর আকৃতির 
সাহত 'সিনাইটিক ও সৌমটিক হরফগলর আকাতির অনেক মিল থাকলেও নানা আমল 
ও অসঞ্গাতিরও অভাব নাই। এজন্য বর্ণমালার [লীপ উদ্ভাবনে ইহা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন 
প্রচেম্টাও হইতে পাবে। দুনা প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতদের আভমত, ইহা এইবৃপ একাট স্বাধীন 
গ্রচেষ্টারই নিদর্শন । 

উত্তর সেমিটিক 'লাঁপ £ পরিশেষে উত্তর সোমাটক বর্ণমালার গোড়ার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। গ্রশক ও পরবতর্শ ইউরোপণয় বর্ণমালার সাঁহত সৌমাটক বর্ণমালার যোগ 
অভেদ্য। এই বর্ণমালার প্রাচীনতম কয়েকটি নমুনা হইতেছে £ (১) মোয়াবাইট প্রস্তরফলক 
(1১1921)116 1017৫) ইহার তারিখ খুশঃ পৃঃ নবম শতাব্দীর মধাভাগ; (২) সাইপ্রাসে 

প্রাপ্ত একটি পাত্রের গাষে খোঁদত 'ফানিশশয় লাপর 'কিয়দংশ__ইহাও সম্ভবতঃ মোয়াবাইট 
ফলকে সমসামাপনক; এবং (৩) 'সারয়ার জেনাজর্লি নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন আরামিক 
লাপয় কয়েকটি নমুনা-খখঃ পৃঃ নবম কি অক্টম শতাব্দীতে এইরূপ [লিপির প্রচলন ছিল। 
উত্তর সৌঁমাটর্ক লাপর আরও কষেকটি প্রাচীন দম্টান্ত হইলঃ (১) এঁলবা'ল (11183] 
10)5011011010)--খীঃ পৃঃ. দশম শতাব্দী; (২) আঁববাল লিপি (4011)858] 
11150111911017)-খটহ পড় দশম শতাব্দী; (৩) ইয়োখামল্ক াপ (61171501]1 

105611190101))-খেঃ পু একাদশ শতাব্দী । ১৯২৩ খাশম্টাব্দে ফরাসণ প্রত্রতাত্বক পি মোনে 
বিরসে (ঁফাঁনাশয়া) 'আঁখরাম 'লীপ' নামে আর একটি উত্তর সেমাটিক পর নমুনা 
আবিদ্কার করেন! ইহাল্স তাক্সাখ-খীং পে জয়োদশ শতাব্দী -বাজিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। 



বর্ণমালার আবিচ্কান ৬৯ 

মারস দুনা বির্রসে আবন্দো (4১1১0), শাফাংবাল (১1791709271) ও 

'আস্দ্রুবাল' (4১5071১21) নামে আঁভাঁহত প্রাচীন সৌমাটিক 'লাঁপর আরও কয়েকটি 

না 
খপ) টব উখ১১০ 1 ০০০,০০৮ ।- 

ঘ 
2 

ও ২০০ র্জ 8708 ঘ ৮ 

তন? 

৩৪। উত্তর সৌমাটিক বর্ণমালার 

ক্যা ১লল 1৯৭ ৭৯২২ 1104৭ 

এ ০ ৮ ৬ €ভ ১:০7 ২৫২৯ ০০২০ ইট বাটা 

ু ত্বক 1 ৯ ৯১ 

নমুনা সম্প্রীতি উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার কাল নির্ণয় নির্ভুল হইলে খনীঃ পঃ অষ্টাদশ 

শতাব্দীতে 'আব্দো-লাপির, খুশঃ প অস্টাদশ শতাব্দশর শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর 

১৭শ ছার 
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প্রথমভাগে 'শাফাংধাল'-লাপর এবং খুখঃ পঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে 'আস্দ্রুবাল-লাপর 
উদ্ভব হইয়াছল। প্রথমোন্ত 'লাপদ্বয়ের এইরূপ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ আছে। 
যাহা হউক, 'বাভন্ন সময়ে উদ্ভূত এইসব উত্তর সোঁমাটক 'লাপর বর্ণমালার আকৃতি সারণার 
আকারে দেখানো হইল (৩৪নং চিন্ন )। 

বর্ণমালা জাবিন্কারের কাল ও স্থান 

বর্ণমালা আঁবম্কার সংক্রান্ত 'বাঁভন্ন মতবাদ এবং কয়েকাঁট প্রাচীনতম বর্ণমালার কথা 
সংক্ষেপে আলোচিত হইল। দেখা যাইতেছে, খ:১ঃ প£ঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথমার্ধে 
গধ্যপ্রাচোর নানা স্থানে সিনাই উপদ্বীপে, ক্ৰীটে এবং ব্যাপকভাবে সারষাব ও প্যালেজ্টাইনে 
--বিভিন্ন ছাঁচের বর্ণমালার 'াপ আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছল। এখন প্রশ্ন হইল, ঠিক কোথায় 
এবং কখন এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবচ্কারটি সংঘটিত হয়। 

সাধারণভাবে প্রাচীন লাঁপবিশারদাঁদগের আভমত, উত্তর সৌমটিক বর্ণমালার অব্যবাহত 
পূর্ববতর্ঁ রূপ অর্থাং প্রোটো-সোমাটিক বর্ণমালাই প্রাচীনতম; হিক্সসাঁদগের রাজনৈোতিক 
প্রাধান্যের কালে আনুমানিক খশঃ পৃঃ ১৭৩০ হইতে ১৫৮০ অব্দের মধ্যে এই বর্ণমালা 
আঁবচ্কৃত হয়; এবং 'সাঁরয়া ও প্যালেম্টাইন ইহাক আদ জন্মভূমি। 'আব্দো-লাপির সময় 
হইতে 'মোয়াবাইট--ফলকের 'লাপ পর্যন্ত প্রায় নয়শত বংসরের মধ্যে প্রচলিত উত্তর সেমিটিক 
[লাপর অনেকগাঁল নমুনা প্রত্বতাত্বকেরা আঁবজ্কার কাঁরয়াছেন। "বাভন্নকালের এইসব 
লাপর মধ্যে এক আশ্চর্য [মল পাঁরলাক্ষত হয়। এমন ক প্রথমাঁদকের ফিনিশীষ ও হিব্রু 
বর্ণমালার সাঁহত উত্তর সৌমাটক বর্ণমালার পার্থক্য সামান্য। কালসহকারে বর্ণগঁলর ছি 
অবশ্য কছ; কিছু পাঁরবাতত হইয়াছে, ?কন্তু পারবর্তনের নমুনা দেখিয়া মনে হয, ইহা 
অতাঁব মন্থর গাঁতিতে সাধিত হইয়াছল। এজন্যই অনেকের ধারণা হইয়াছে, উত্তর সোমাটক 
বর্ণমালার অব্যবহিত পূর্ববতাঁ রূপ, যাহাকে বিশেষজ্ঞগণ প্রোটো-সোৌমটিক বর্ণমালা বাঁলযাছেন 
এবং আখিরাম, ইয়োখামল্ক, এীলবা'ল, মোয়াবাইট্ প্রভাতি খাঁটী উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার 
মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। | 

প্রক্নতাত্তিকগণ উত্তর সোমাটক বর্ণমালার যে কাল নিশি কাঁরয়া থাকেন (আব্দো-_ 
থুশঃ পৃঃ ১৮শ শতাব্দী; আঁখরাম-খুঃ পৃঃ ১৩শ শতাব্দী, ইত্যাঁদ), তাহা মোটামুটি 
ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে হিকৃসসৃূদিগের রাজনৈতিক প্রাধানোর যুগ (খ্রীঃ পৃঃ ১৭৩০--১৫৮০ 
অব্দ)। 'হিক্সস্দের আবর্ভাব নানাদক দিয়া নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনোৌতক ও 
সমাজজশবনে এক মহা বিপ্লব ও পারিবর্তন সূচিত করে। হিক্সস্ আন্দোলনে এইসব 
অণ্চলে যে নূতন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পারবেশের সৃষ্ট হয় তাহা বর্ণমালার উদ্ভবের বিশেষ 
সহায়ক হইয়াছিল। 

বর্ণমালার আদ জন্মভূমি হিসাবে সিরিয়া ও প্যালেম্টাইনের দাবশ নানাকারণে সমর্থন- 
যোগা। প্রাচীন উত্তর সেমিটিক 'লাপর বহু নমুনা এই দুই দেশে প্রত্বতত্বীয় খননকার্যকালে 
পাওয়া গিয়াছে । খতীঃ পএ দ্বিতীয় মলোনয়মে এই দুই দেশে ব্যবসায়-বাপিজা ও সংস্কৃতির 
বিশেষ উন্নাতি পাঁরলাক্ষত হয়। বহু শতাব্দী যাবং এই অণ্চল প্রাচশনকালের দৃইটি শ্রেচ্ঠ 
সভ্য দেশ মিশর ও মেসোপোটোমিয়ার সেতুস্বরূপ ছিল। এই দুই সভ্যতার সাংস্কৃতিক 
আদান-প্রদান মৃখাতঃ দিরিয়া ও প্যালেম্টাইনের পথেই সংঘাঁটিত হইয়াছে। পাঁশ্মমে কাট 
ও সাইপ্রাসের ব্রোঞ্জষূগের উল্নত িনোয়ান সভ্যতাও এই অণ্চলকে কম প্রভাবিত করে নাই। 
ব্যবসায়, বাণিজা ও জাঁটলতর সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনে 'লাঁপ যে সময়ে দূত পরিবর্তনের 
মুখে, কিউনিফর্ম, হায়রোগ্লাফক প্রভীতি প্রাচীন লাপর অসুবিধা ষে সময়ে ব্যাপকভাবে 
অনুভূত হইতেছে, সেই সময়ে উন্নততর 'লাঁপপদ্ধাতর আঁবিজ্কার সম্ভবপর কাঁরতে ষে প্রকার 
অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন, 'সারয়া ও প্যালেম্টাইনে তাহা পাঁরপূর্ণভাষে বিদ্যমান ছিল।' 



বর্ণমালা জাবন্কারের কাল ও স্থান ২১ 

[সায়া ও প্যালেম্টাইনের মাৃত্তকায় বর্ণমালার জন্ম হইলেও পাণ্ববতর্ঁ 'বাভল্ন অণ্লের 
আভজ্ঞতা ও প্রচেষ্টা যে এই গুরত্বপূর্ণ আঁবচ্কারকে নানাভাবে অনুপ্রাণত ও প্রভাঁবত 
কাঁরয়াছল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার আঁবচ্কারে অন্ততঃ মিশরীয়, গিউীনফর্ম ও ক্লাঁটান 
"ললাপর প্রভাব 'বদামান। সোমিটিক বর্ণমালার সহিত এইসব প্রাচীনতর 'লাপর নানা 
সঞ্চেতের এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্নিগত 'মিল এইভাবেই ব্যাখ্যা করা সহজ ও 
যান্তসঞ্গত। 

উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার ২২টি বর্ণ কেবলমা্ ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহাতে একটিও স্বরবর্ণ 
নাই। গ্রীকরা প্রথম বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ যোজনা করে। সৌমাঁটক বর্ণমালায় স্বরবর্ণের 
অনস্তিত্ব সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। কোন কোন বশেষজ্ঞ মনে করেন, সৌমাটক 
জাতিরা ইচ্ছা কবিয়াই স্বরবর্ণের প্রতীক ব্যবহারে বিরত থাঁকয়াছে। দেশ কাল ভেদে ভাষা ও 
উচ্চারণের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া বিভন্ন অগ্চলের লোকেরা নিজেদের স্যাবধামত স্বরবর্ণ 
বসাইয়া লইবে, ইহাই হয়ত তাহাদের ইচ্ছা ছিল। বলা বাহূল্য, আপাত-দৃন্টতে স্বরবর্ণের 
অনাস্তিত্ব একট গুরুতব ব্ুুটী বালয়া প্রাতভাত হইলেও ইহাই আবার সেমাটিক বর্ণমালার 
বাপক প্রচলনের কারণ। শুদ্ধ ব্যঞ্জন ধ্বানর প্রতীক হওযায় সৌমাঁটক বর্ণমালাকে বাভন্ন 
ভাষাভাষণ জাতির পক্ষে গ্রহণ করা সহজ হইয়াঁছল। 

উত্তর সোঁমাটক বর্ণমালার নাম আধ্যানক হিরু বর্ণমালায় অদ্যাঁপ বহুলাংশে সংরক্ষিত। 
এই ২২টি বর্ণেব হিব্রু নাম হইল এইরূপ৪-আলেফ্ (81019), বেখ্ (১৫0), 
গিমেল্ (8101061), ডালেখ্ (0910017), হে (10), ওয়াও (৮২৬), জাইন (99111), 
খেখ্ (17011)), তেথ্ (00), ইওড্ (99৭), কাফ্ (12127), লামেড্ (12000), 
মেম্ (11070), নূন (010), সামেখ্ (59101011)), আইন (2717), পে (1১০) 
শাদে (500), কোফ্ (0011), রেশ (169), শিন্ (91101), টাও (124) | গ্রীক 
বর্ণমালার নাম যথা, আলফা (91119), বিটা (99), গামা (£200079),  ডেলুটা 
(0০169) ইত্যাঁদ 'হরু নাম হইতেই গৃহীত। এইখানে লক্ষণীয় এই যে, হিরু নামগাল 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে কোন না কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণে সমাপ্ত হয়, গ্রক নামগল স্বরবর্ণে। 
হিরুভাষায এই নামগুলি আবার কোন না কোন বস্তুর, মানবদেহেব অথবা জন্তুর নামও 
বটে। যেমন, বেথবাড়ী; ডালেথ-- দরজা; ইওড্ু হাত; আইনৃ চক্ষু) পে মদখ; 

আলেফ্বৃষ; কোফ্-বানর; ইত্যাদি 
সংক্ষেপে বর্ণমালার ইহাই আদি ইতিহাস। বর্ণমালা আবিচ্কারের দেশ ও কাল সংক্কান্ত 

খশটনাটি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর থাকিলেও সাধারণভাবে এই 'সিম্ধান্ত অসঞ্গত 
বা অযৌন্তক বাঁলয়া বোধ হয় না যে, খঃ পৃঃ দ্বিতীয় মিলোনয়মের প্রথম ভাগে উত্তর- 
পাশ্চম সোমিটিক জাতিদের হাতে এই যুগান্তকারী আবিচ্কারটি সংঘটিত হইয়াছল। উন্ত 
[মলোনিয়মের শেষার্ধে বর্ণমালা পূর্ণ পারণাঁত ও বিকাশ লাভ করে। আমরা দোখয়াছ, 
পৃথিবণর বাভন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে 'বাভন্ব প্রকার লিপি পারস্পরিক প্রভাব বশতঃ 
অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন 'লাপ 
প্রাথীমক অবস্থা আতিক্লম কারবার পূবেই লুপ্ত হইয়াছিল, কোন কোন লাপ আবার 'বিশেষ 
উন্নত স্তর পর্ষল্ত পেশীছিয়াছিল। স্বাধীনভাবে সমসময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে একাধক 
জাতি যে আক্ষারক 'লাপ আবিচ্কার ও ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা অনস্বীকার্য। কিল্তু 
বর্ণমালা আবিষ্কৃত হইয়াছিল মার একবারই। মপীসয় দুলার ভাষায় 10509 1৭ 0100 
11051801018 0001 176 [001 9176 008: 0015'-অর্থাৎ ইহা এমনই একটি আবিচ্কার 

যাহা দুইবার সংঘটিত হইবার উপায় নাই। 
ভৌগোলিক সংস্থান, সংস্কৃতি, রাজনোৌতক ও অর্থনৌতক অবস্থার বিশেষত্ব সোঁমাটিক 

জাতি কর্তৃক বর্ণমালা আবিচ্কারের মূলে বদামান। সোঁমটিক জাঁতিদের আর একটি 



৫২ জ্ঞানের ইতিহাস 

বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের ভাষা ব্যঞ্জন-ধর্বান-প্রধান। বিশেষজ্ঞাদগের আভমত, সোঁমাটিক ভাষার 
এই বৈশিষ্ট্য বর্ণমালা আঁবিচ্কারের জন্য বড় কম দায় নহে। 

বর্ণমালার 'বাভন্ন শাখা 

আদ সেমিটিক বা প্রোটো-সেমিটিক বর্ণমালা হইতে কালসহকারে 'বাভন্ন বর্ণমালার 
উদ্ভব হয়। খনঃ পৃঃ দ্বিতীষ মিলেনিয়মের শেষভাগে ব্লোঞ্জযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 

মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিবায়, হিট্টাইট, ক্রাঁটান প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতর রাজনৈতিক 
প্রাধানাও অন্তহিতি হয়। এই সময় পাঁথবীর রাজনোতক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যে নৃতন 
অধ্যায় স.চিত হয় তাহার ভারকেন্দ্র সিরিয়া ও প্যালেম্টাইন। এই নূতন নাটকের প্রধান নায়ক 
তিনটি জাতি-ইন্্রাযেল, ফানাশিয়া ও আরাম। আবও দাঁক্ষণে সাবীয় ও কয়েকাট আরব্য 
জাতি ব্যবসায় ও বাণজ্যে এই সময়ে বিশেষ প্রাতপাত্ত অর্জন কাঁরয়াছে দেখা যায়। পাশ্চমে 

০ 

৭ | 
উত্তব সোঁমাঁটিক শাখা দাক্ষণ ডি শাখা 

| 
এঁসযাঁনক, | সাবীয [টিক থামুডোনক 

কপৃটিক, 

গাঁথক | ইল জিও লে 322৯ 

| 
উনি শাখা । শাখা 

| 

| 

গ্রীক শাখা ব্রাহ় ও ভাবতাষ শাখা? 
৮৮ | 

| ৮৮ 

বুশ ও অনান্য | হি | ূ . রি 

জ্লাভদেশশয শাখা প্রাথীমক হি 
| পিউনিক ও সংলষ্ট শাখা 

নিও-পউনিক হত : 

এট্রস্কান আবব্য 
[ 

1 

ইতাল্লশয উপশাখা 

অন্যান 
উত্তর ও্রস.কান প্রশাখা ) 

পু 

গরউানক | ভাবতায় 
ল্যাটিন শাখা? 

আধাঁনক ইউবোপীয় বর্ণমালা 

৩৫। বর্ণমালার 'বাভল্ন শাখা। 

সাগরপারে হেলাসে এক নৃতন জাতি ধারে ধীরে সংহাঁতি ও প্রাধানা লাভের পথে। এইসব 

'বাভল্ল জাতির অভ্ভাখানে প্রোটো-সৌমটিক বর্ণমালাব অগ্রগাঁত কয়েকটি প্রধান শাখায 'বিভন্ত 
হইয়া পড়ে। উত্তরে ইহার মূল শাখা, উত্তর সৌমাঁটক বর্ণমালা, যথাকমে আরামিক, ক্যানানাইট ও 
গ্রীক বর্ণমালার সান্ট করে। দক্ষিণে ইহার আর একাট প্রধান শাখা, দাঁক্ষণ সৌমটিক বর্ণমালা, 
হইতে সাবীয়, সাফাঁহটিক, থামুডোনিক প্রভাতি কয়েকাট বর্ণমালার উদ্ভব হয়। আরামক 
শাখা হইতে হিব্রু, আরব্য, ভারতীয় ও অন্যান্য প্রশাখা আত্মপ্রকাশ করে। প্রার্থামক "হিব্রু, 
ফানিশশয়, পিউানিক প্রভীত সেমাটক বর্ণমালার 'ববর্তন ক্যানানাইট শাখা হইতে । এসিয়ানিক, 
ফপটক-. গাঁথক-. 'সারালক (রুশ ও অন্যান্য স্লাভদেশীয় বর্ণমালা ), এট্রস্কান, ল্যাটিন 



ডারতণয় লাঁপ £ খরোঘ্ঠী ও ব্রাহশ ৭৩ 

ও আধাঁনক ইউরোপীয় বর্ণমালা কির্পে গ্রীক বর্ণমালা হইতে জন্মলাভ করে, তাহা ছক 
ফাটিয়া বুঝানো হইল। এই ছকের প্রাত দাম্টপাত কারলে দেখা যাইবে, আধব্খানঙক 
কালে প্রচাঁলত প্রধান বর্ণমালার সবগীলই দেশ কাল ও ভাষাভেদে মূল প্রোটো-সৌমাটিক 

বর্ণমালার রূপান্তর । 

ভারতখয় বীলাঁপ £ খরোষ্ঠী ও ব্রাশ 

পাঁরশেষে ভারতীয় লিপি, বিশেষতঃ খরোচ্ঠী ও ব্রাহন্নী লাপির আদ হীতহাস সম্বন্ধে 

কয়েকটি কথা বাঁলয়া এই প্রসঙ্গ শেষ কারব। আমরা সিন্ধু সভ্যতার লাপর কথা আলোচনা 

কারয়াছ। ইহা বর্ণমালার এমন ক আক্ষারক 'লীপরও অনেক পূবেকার অবস্থা । এদেশে 

আর্ধগণের আঁবর্ভাবের পর হইতে যে কয়েকাঁট 'লাঁপব প্রচলন দেখা যায তাহাদের মধ্যে 

থরোচ্ঠণ ও ব্রাহম়শীলাঁপ অন্যতম এবং প্রাচীনতম। বর্তমানে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন 

অঞ্চলে যেসব 'লাপ প্রচলিত তাহারা প্রধানতঃ ব্রাহয়ীলাপ হইতে উদ্ভূত। খরোচ্ঠী ও 

ব্রাহমশব আদ ইতিহাস সম্বন্ধে বহ্ গবেষণা হইয়াছে, পরস্পর-বিরোধী বহু মতবাদ প্রস্তাবিত 

হইযাছে, কিন্তু সর্কবাদিসম্মত কোন মীমাংসায় পেছান সম্ভবপর হয় নাই। 

ডারতখয় গলির প্রাচখনত্ব £ প্রথমে ভাবতীয 'লাঁপর প্রাচঈনত্ব ?াবচার করা যাক। বেদ 

[হিন্দুদের প্রাণীনতম গ্রন্থ। সমগ্র বোদক সাহিত্যের কোথাও [লাঁপব উল্লেখ পাওয়া যায না। 

এইরূপ কোন উল্লেখ নাই বলিযাই যে লাঁপ ছিল না তাহা বলা চলে না। অধ্যাপক 

ডোঁভড্্সৃ-এব মতে বৌদিক সাহিত্যে লাপর অন;ল্লেখই ইহার আস্তদ্বের বড় প্রমাণ। সে 

যাহাই হউক, লাপব প্রথম উল্লেখ আমরা পাই বৌদ্ধ সাহত্ে। খু৯ঃ পৃঃ পঞ্টম শতাব্দীর 

এক বৌদ্ধ গ্রন্থে 'অক্ষারকা' নামে একট ক্রীড়ার উল্লেখ আছে; বর্ণমালার সাহায্যে 'বাভন্ন 

শব্দ-রচনা এই ক্লীড়াব উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ জাতকে 'লেখ' ও েখক' শব্দ বহ; স্থানে ব্যবহত; 

[লথকেরা যে সম্মানিত বান্ত ছিলেন এইরূপ মন্তব্যও দেখা যায। 'লালত-বিস্তারে' কাঁথত 

আছে, বুদ্ধ লাল্যকালে দিলীপ অভ্যাস কাবযাঁছলেন। তারপর গোরথপর জেলায় প্রা্ত 

সোগোবা তাম্রশাসন অথবা সৌগব জেলায় প্রাপ্ত মদ্রাষ রাহনীলীপব প্রাচীনতম যেসব নমননা 

পাওয়া িষাছে, তাহাদের কাল খুঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দী । 

এইসব তথ্য হইতে এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, খীঃ পৃঃ পঞ্চম সম্ভবতঃ ষণ্ঠ শতাব্দীতে 

এদেশে বর্ণমালার 'লাঁপ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইযাঁছল। ইহার অন্ততঃ দুই তিন শত 

বংসর পূর্বে যে এই লাঁপব বাবহাব সুরু; হয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। রাজনৈতিক ও 

অর্থনৌতক কারণেও খুখঃ পৃঃ নবম হইতে হষ্ঠ শতাব্দশ ভারতবর্ষে বর্ণমালার 'লাপ 

প্রচলনের বিশেষ অন্কূল সময। এই সমযে এদেশে ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নাত 

হইযাছিল; 'বাঁভম্ন দেশের সাহত বাঁপাঁজযক সম্পর্ক স্থাঁপত হইয়াছিল। নপতি 'বাম্বিসারের 

নৈতৃত্বে মগধের রাজশান্ত এই সমযে উত্তর-ভারতের এক [িবরাট অংশে রাজনোতিক এঁক্য ও 

সংহাতি স্থাপন করে। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক হইতেও প্রাচশন ভারতের ইতিহাসে ইহা এক 

মহা বৈপ্লাবক যুগ। এইবৃপ অনুকূল অবস্থায় ভারতবর্ষে বর্ণমালার 'লাঁপ প্রবার্তত 

হইবার অনুমান নানা কারণে য্যান্তসঙ্গত। 

খরোষ্ঠণ ; আমরা বাঁলযাছি খরোহ্ঠণ ও ব্রাহরধ ভারতাঁয় বর্ণমালার প্রাচীনতম নিদর্শন। 

এই দুইয়ের মধ্যে খরোষ্ঠগর আদ হাতহাস উদ্ধার অনেকটা সহজসাধ্য হইয়াছে। খণ্টীয় 

৯৭৫ পর্বাব্দ হইতে খপন্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে বহু ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-সাইদঁয় 

মূদ্রায় খরোম্টণীলাপর নমুনা আবিচ্কত হইয়াছে। অশোকের অন,শাসনের একাঁট খরোচ্ঠা 

জনৃবাদ ইন্দো-আফগান সশমান্তে অবাস্থত শাহ-বাজগারাহ নামক স্থানে আবিত্কৃত হইয়াছে 

১৮৩৬ খুখছ্টাব্দে। এই অনুবাদ লাপির কাল খুশঃ পৃঃ ২৫১ অব্দে। স্যার অরেল স্টাইন নয়া, 

লোঁ-লান, পূর্ব তুকশিস্তান প্রভাত স্থানে খরোচ্ঠগীলীপর বহু নমুনা আঁবচ্কার করিয্লাছেন। 

৯০ 
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এই বর্ণমালায় রচিত কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থও এই সংগ্রহের অন্যতম। খাঁজ্টীয় পণ্তম শতাব্দীর 
পর এই পর ব্যবহার কাচিং দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এইরূপ সময় হইতেই এই লাঁপর প্রচলন 
এদেশ হইতে উঠিয়া যায়। এই 'লাঁপ দক্ষিণ হইতে বামে 'লাখবার রীত। কয়েকটি নমুনায় 
অবশ্য ইহা বাম হইতে দাক্ষিণেও 'লাখত দেখা যায়। 

আরামক বর্ণমাল। হইতে খরোচ্ডীর উদ্ভব হইয়াছিল, সাধারণভাবে এইরূপ মত এখন 
স্বীকৃত। আরামিক বর্ণমালার সাঁহত খরোম্ঠী বর্ণমালার বাহ্যক ও ধ্বনগত অনেক 'মিল 
আছে। তারপর প্রাচ্নকালে আরামকভাষী সোমাঁটক জাতিদের সাঁহত ভারতাঁয়দের বাঁণাঁজ্যক 
সম্পর্ক 'ছিল। সম্ভবতঃ পারস্যের পথে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরামক ভাষার প্রভাব প্রথম 
অনুভূত হয়। 
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৩৬। সাবীষ, ব্রাহমী, খরোষ্ঠী ও আরামক বর্ণমালার নমূনা। 

ব্রাহনী £ ব্রহন্ী বর্ণম,লাই বিভিন্ন ভনরতীর বর্ণমালার পূর্বরূপ। এই বর্ণমালা 
আঁবম্কারের ইীতহাস এখনও রহস্যাকৃত। 'লাপাঁবশারদগণ এই আ'বজ্কার সন্বন্ধে প্রধানতঃ 
দই দলে বিভন্ত। প্রথম দল মনে করেন, ব্রাহযী বর্ণমালা ভাবতব,.ষই স্ব।ধীনভাবে আবিষ্কৃত 
হইয়াছল, ইহা কোন বদেশনী বর্ণমালার প্রভাবের অপেক্ষা রাখে নাই। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার 
লাপ আবিজ্কৃত হইলে এই দল সম্ধু সভ্যতার 'লাপর সাঁহত ব্রাহ্মীলাপর নাবড় সম্পর্ক 
স্থাপনের চেস্টা করেন। 

দ্বিতীয় দলের ধারণা, ব্রাহন্নী বর্ণমালার বিবর্তনে িদেশশ প্রভাব 1বদামান। ঠিক কোন্ 
গবদেশী বর্ণমালা কতদূর পর্যত ইহার আঁবজ্কারকে প্রভাবিত কারষ।ছিল, সে বিষয়ে অবশ্য 
[বস্তর মতভেদ আছে। জেমস 'প্রম্সেপ*, রাউল দ্য রোশেত, ওট্ফ্র্ড মূলের, এমল সেনার্ট 
প্রমঃখ পাঁণ্ডতদের আভমত, ভ্রাহমী বর্ণমালা গ্রীঁক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। জোসেফ আলো, 

* জেমস্ প্রিল্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০) সম্পর্ণভাবে রাহযখীলাপর ও আধাশকভাবে থরোষ্ঠী- 
লিপির পাঠোম্ধারে সফলকাম হন। হায়রোশ্লাফক 'লাপর মর্মোম্ধার কারয়া শাপোিয়ো মিশরণয় 
প্রত্ধতত্বে ষেইর্প অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, ভ্রাহত্রী ও খরোচ্ঠী 'লাঁপর রহস্য উন্বটন কাঁরয়া 
প্রচদপও সমগ্র ভাবতীয় প্রক্ষতত্তে সেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাঁখষা গিয়াছেন। ১৮১৯ খুখম্টাব্দে 
মর ২০, বংসর বয়সে তান কিক তার টাকশালে সহকারী আসে মাত্টারের পদে নিযন্ত হইয়া 
ভরতবর্ষে আঙেন। ডাঃ উইলসন তখন ট1িশালের আসে মান্টটর। ১৮৩৩ খুশম্টাব্দে উইলসন 
অক্সফে ডে ছি জমা নি কের রে 
ইহার কিচ্ছু পর্বে তান এসিয়াটিক সোসাইটির সেকেটারী (১৮৩১-১৮৩৮) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
উইলসনের সংস্পর্শে আসায় ভারতাঁ় ইতিহাস, প্রাতত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভশর অনুরাগ 
জন্মে এবং এরঁসয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারশ' রূপে প্রাচশন ভারতাঁয় লিপ, মনা প্রড়ীত সম্বন্ধে 
গবেষণা কারবার সাবর্ণ সযোগ তিনি লাভ করেন। গাজরাটে দিল্লধর 'ফিরোজশাহ- তোগলকের 
প্রাসাদে ও স'চী স্তপে প্রাপ্ত অশোকেত্ন কয়েকটি শিলালাপর প্রাত তানি আকম্ট হন এবং এই 

, পির মর্মেস্ধার কারতে গিরাই ক্রাহ্ীলাপর রহসন্ভন্ কপ্মন। ১৮৩৮ খপজ্টাব্দে পেশোয়ারের 
শাহ বাজগারহছি যানশেরা প্রড়াত স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালাঁপ সম্বন্ধে গবেষণা কারবার কালে 
ভিসি অরে তে ভি না 



ভারতীয় বলাঁপ £ খরোম্তী ও ক্রাছযী 3৫ 

উইলসন প্রমূখ পণ্ডিতগ্রণও হেলেনীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ কাঁরয়া গিয়াছেন। এীতহাঁসক 
কারণেই এই মত স্বীকার্য নহে। ভারতবর্ষে গ্রক সাংস্কাতক প্রভাব অনুভূত হইবার 
কয়েক শত বৎসর পূবেই ত্রাহমী বর্ণমালা আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছল। 

বর্তমানে অধিকাংশ লাপাঁবদ ও পাঁণ্ডতদের ধারণা, অন্যান্য প্রাচীন বর্ণমালার ন্যায 
ব্রাহ্নী বর্ণমালাও সৌঁমাটিক বর্ণম।লা হইতে উন্ভূত। বেনাঁফ, ওয়েবার, বুহ্লের, ইয়েনসেন 
প্রমুখ পাণ্ডিতগণ এক সময মনে কাবযাঁছলেন, 'ফাঁনশীয় বর্ণমালা ব্রাহী বর্ণমালকে 
প্রভাবিত কারয়াছিল। কিন্তু প্রাচীনকালে 'ফানাশযা ও ভাবতবের মধ্যে এমন কোন ঘানিষ্ঠ 
বাঁণাঁজ্যক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা জানা যায় না যাহাতে এইর্প প্রভাব সমর্থনযোগ্য 
মনে করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে দাক্ষণ-সোমটিক অথবা আরামক বর্ণমালা হইতে ব্রাহ]ী 
গলীপর উদ্ভবের সম্ভাবনা খুবই প্রবল। অধ্যাপক ভীক্, ক্যানন টেলব, অধ্যাপক সোঠি 
প্রমুখ বশেষজ্ঞগণ অন্মান করনে, ব্রাহনী বর্ণমালা দাঁক্ষণ-সোমাঁটক বর্ণমালা হইতে উপভূত 
এবং সম্ভবতঃ ইহাদের আভমত স্মরণ কাঁরয়াই 15710)0191)6001 13114017716 

'লীখয়াছে ঃ 
“15011211115 01950070190 01010 5001015 110010 0901) 0001 

00115651007 010 507011 90111010 0100]) 01 711)1791)00 0101001) 0070070 
10) 99107170901) 1190018, (৬০1. 1, 1917, [১ 60১২), 

ডোঁভড ভারংগার আরামিক বর্ণমালা হইতে র্াহমী বর্ণমালার উদ্ভবে আঁধকতর 
[বিশ্বাস । বাঁণাজ্ক ও সাংস্কীতক আদান-প্রদানের দিক হইতে ীবচার কাঁরতে গেলে 
আরামক বর্ণমালাই যে ব্রাহয়ী বর্ণমালাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কাঁরবাব সুযোগ পাইযাছল, 
ইহা তিনি দেখাইযাছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইলঃ 

“811 10150017100] 2110 011017] 051001700 15 1050 00-0£0107160 1) 
(10 017007/ %1)10]1 00170510015 010 62115 451210010 811)1071)00 29006 
[7091001১001 11)6 137911001 50011)6 01076 20000551008 70010101910 

91 1170 11210015125 10 070 1১070011081) 101107501১0 90021195 
(0 0170 08019 48120101010101075, 171]0 110 100 0110197 111010 001) 199 
170 0001) 0800 01 711 0110 91101065, (110 4৮101719071) 101700)5 ৮7৫76 

1170 151 ৮110 09010 11) 01100 0011001011110011017 10) 1100 10000-02 

10070107115 % 

আরামিক অথবা অন্য কোন সোমটিক বর্ণমালার সাঁহত ব্রাহমী বর্ণমালার সম্পর্কের 
ইতিহাস সত্য হইলেও ইহার উদ্ভাবনে আধগণ যে যথেষ্ট স্বকীয়তার পারচয় দিয়াছেন সে 
[বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বর্ণমালা সংস্কৃত ভাষা প্রকাশের উপযোগী কারয়া আবিত্কৃত 
হইয়াছিল। ভাষাতত্ ও ধ্নিতত্তের দিক হইতে এইরূপ নিখত সর্বাগাসুন্দর বর্শমালার 
দৃষ্টান্ত অহ্পই আছে। 

* 1)17017067, 100. 074, [১ 889, 



৭৬ (বিজানের ইতিহাস 

৩.৩। ব্যাবলন, মশর, ভারতবর্ধ মহাচীন প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীনতম 
কেন্দ্রে (বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ ঃ গাঁধতের আদ ইতিহাস 

গাঁণত ও জ্যোতিষের আঁবভশবের সাঁহত কাষানভর সভ্যতা ও অর্থনীতর সম্বন্ধ 
আত 'নাবড়। কৃষানর্ভর অর্থনীততে খতুপারবর্তন ও তাহ।র সময় নির্ণয়, অর্থাং 
একপ্রকার প্রাথামক পাঁঞ্জকার বিশেষ প্রয়োজন। গণনা পদ্ধাত যথেষ্ট উন্নত না হইলে 
ধতৃপারবর্তন প্রভাত নৈসার্গক ঘটনার 'হসাব রাখা অসম্ভব। কৃঁষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 

অনাভজ্ঞ আঁদম জাতিদের মধ্যে ধতুপাঁরবর্তনের জ্ঞান আত অঙ্পই দেখা যায়। খুঃ পঃ 
৫৭০০ অব্দের অনুরূপ সন্নয় হইতে সূমের অণ্ুলের প্রাচীনতম কাঁষজীবী আঁধবাসীদের 
মহাবষূব (৮৫1118] 6৫00110) হইতে বৎসরারম্ভের হিসাব রাখিতে দেখা যায়।* ইহার 
প্রায় এক হাজার বংসর পরে খে2ঃ পৃঃ ৪০9০০) স:মেরীয়রা বৃষের নামানুসারে বংসরের 
প্রথম মাসকে আভাহত কারিতে আরম্ভ করে। বৃয-ত।রামণ্ডলে মহাবিষূবে তখন সূর্যের 
অবাঁস্থাত। প্রাথীমক পাটীগাঁণতে বিলক্ষণ জ্ঞান না ঘটলে এইরূপ নির্ভুল জ্যোতিষীয় 
পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর নয়। 

আঁদম পূৃর্ভীবদ্যাও গাঁণাতক অগ্রগাতর বিশেষ সহায়ক হইয়াছল। গহাঁদ ও নগর 

[নম্ণাণে এবং সেচসংক্রাণ্ত পৃতাবিদ্যায প্র/চীনকালে ব্যাবলনশঘ, মিশবীয় ও ভারতীয়দের আশ্চর্য 

নৈপতণ্য প্রদর্শনের নানা প্রমাণ আজও বিদ্যমান। এই সকল পূর্তকার্ষেব সাফল্য গাণিতিক 

ও জ্যামিতিক জ্ঞানের উন্নাতির জন্য বিশেষভাবে দাযশী। 
ব্যবসায় ও বাঁণজ্যের প্রসার গাঁণাতক অগ্রগাঁতিব আব একাঁট কারণ। সূমের, এলাম, 

মহেঞোদড়ো, হবপ্পা প্রভীতি শত সহস্র মাইল ব্যবধানে অবাস্থত নানা জনপদের মধ্যে যে 
বাণাঁজাক সম্পকের নানা প্রত্ততত্ীয় প্রমাণ উদ্ঘাটিত হইযাছে, তাহা নিঃসন্দেহে গাঁণতেব, 
বিশেষতঃ পাটশগাঁণতের নানা মৌদিলক আবিছ্কারেব অনুকূল হইযাছিল। 

ব্যাবলন 

ব্যাবলনীযরা নরম মাটির চাকতি, সাঁলগ্ডাব বা 'প্রজমের উপর কাঠর সরু অগ্রভাগেব 
বরা অনেকটা কীলকের আকারে দেখিতে একপ্রকার লাঁপর স।হায্ে তাহাদের হিসাব-ীনকাশ, 

গাঁণাতক পদ্ধাত ইত্যাদি লাখয়া রাঁখত। পরে এই চাকতি, 'সাঁলপ্ডার বা প্রজম্গুঁলকে 
পোড়াইয়া 'লাপর স্থায়ত্ব সম্পাদন কারত। বলা বাহুল্য, কিউীনফর্ম লাপিসম্বালত এই 
চাকীতগুীলই তখনকার 'দনের মুল্যবান ব্যাঁবলনীয় গ্রন্থ। অস্রবাঁণপালের মেত্যু খুশিঃ 
পু ৬২৬ অব্দ) গ্রন্থাগারে ২২,০০০ িউনিফর্ম 'লীাপর চাকাত পাওয়া গিয়াছে । এইগ্যাল 
এখন বৃটিশ মিউাজযমে সংরক্ষিত। নিপ্পুর মান্দরের গ্রন্থাগারে খতীঃ পে ৩০০০ হইতে 
৪৫০ অব্দের মধ্যে 'লাখত প্রায় ৫০,০০০ 1কিীনিফর্ম লাপর মৃজ্ময় চাকাতি আঁবষ্কৃত 

হইয়াছে । গাঁণত সংক্কান্ত ব্যাবিলনীয লীপর আঁস্তত্বকাল প্রায় দুই হাজাব বংসর-_ 
আনুমানক প্রথম ব্যাঁবলনীয রাজবংশের আমল (খ্ঃ পৃঃ ২১৮৬-১৯৬১) হইতে খশম্টীয় 
অবন্দের সূচনা পর্যত। ইহার মধ্যে খুীঃ পৃঃ ২০০০ হইতে ১২০০ পষন্ত এই আট শত 
বংসর গাঁর্শাতক তৎপরতার জন্য প্রাসম্ধ-গাঁণত সংক্রাপ্ত আধকাংশ মৃনয় 'লাপ এই সময়ে 
রচিত হয়। 

িউীনফর্ম লাপর সাহায্যে সংখ্যার অঙ্কপাতন প্রাণধানযোগ্য। এক, দশ ও একশ 

লেখা হইত যথাক্রমে € ও দবারা। এইরূপ অগ্কপাতনের দ্বারা 

বড় বড় সংখ্যা, ষেমন সহস্র, দশ সহস্র ইত্যাদি প্রকাশ করাও কিছু মানত কঠিন ছিল না। 
ি্িপতশাশাশিশাশিশাশিশীপীপিেিশীটী 

» 7.7]. 611. 706 10০৮101১77৮) 91 51411619110; 1940, 79. 25, 
1 10011770101) চ7100107), 50167700171 -1711170110) ১ 19086, 0 22. 



গণিতের আদ ইতিহাস __ব্যাবিলন ৭৭ 

যোগ ও গদ্ণের ধারণা প্রয়োগ করিযা উপাবিউন্ত প্রতীকের সাহায্যে যে কোন বড় সংখ্যা লীখত 
হইত তেএনং 'চ)। 

৩;  এইগুলতে যোগের ধারণা 

৩০; প্রয়োগ করা হইয়াছে। 

১০০০) অর্থাং একশ'র দশ গৃণ) এইগৃলিতে গণনের 

-১৯০,০০০) অর্থাং এক হাজারের দশগুণ ১ ধারণা প্রয়োগ 

(একশ'র বিশ গুণ নহে), ) করা হইয়াছে। 
সপ অপার». জা 

৩৭। গকউনিফম* অঙ্কপাতন পদ্ধতি । 

ঘাণ্িক পদ্ধৃত £ উপাঁবউন্ত অঙ্কপাতন দশামক পদ্ধাতর উপর প্রাতীচ্ঠিত, 
হহা স্পম্উই দেখা যাইতেছে । সম্ভবতঃ হাতের বা পাষের দশাঁট আঙ্গুল হইতে 
দশামক পদ্ধাতর উদ্ভব হুইযা থাকিবে। বিন্তু দশামক পদ্ধাত সুবিধার দিক 
হইতে আদর্শস্থানীঘ নহে। অনেকে এবুপ মন্তব্য পর্যন্ত কারযাছেন যে, মানুষের 
যাঁদ দশাঁটর পাঁরবর্ভে হাতে ও পাষে বারাঁটি কাঁবয়া আঙ্গুল থাকত, তবে পাটাশগাঁণত 
অনেক বেশ সহজ হইত। দ্বাদাশক পদ্ধতির (010-00077)191) প্রধান সুবধা এই যে, 
১২ যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৬ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য; ১০ 1বভাজ্য কেবলমান্র ২ ও & 
সংখ্যাব দ্বারা। তথাপি দ্বাদাশক পদ্ধাতও সব দক 1দযা পুরাপুরি সন্তোষজনক নহে; 
কারণ ইহা আবাব & সংখ্যার দ্বারা বিভজা নহে। সম্ভবতঃ এইসব কারণ ববেচনা করিয়াই 
ব্যাবলনীযরা দশাঁমক ও দ্বাদাশক উভষ পদ্ধাতির সাবিধা বজায় রাখিয়া যাষ্ঠক (১০১৪- 
30511791) পদ্ধাভ আঁবঙ্কার কবে। দরশামকের যেমন ১০ ও দবাদাঁশকের ১২, সেইরূপ 
ষাষ্ঠক অঙ্কপাতন পদ্ধাতর মূলাভাত্ত হইল ৬০। ৬০ সংখ্যাটি অন্ততঃ দশাঁট গুণকের 
দ্বারা বভাজা--২, ৩, 9, ৫, উ. ১০, ১২, ১৫, ২০ ও ৩০। আনুমানিক খুীঃ পু 
২০০০ অব্দ হইতে ব্যাঁবলনীয়দের ষণ্ঠিক পদ্ধাত ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ঘণ্টা 
অথবা কোণকে ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ কাঁবতে এখনও আগরা এই পদ্ধাত ব্যবহার 
কাঁরয়া থাকি। 

যান্তক পদ্ধাততে অঙ্কপাতনেব কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে £ 

১২৩০ ১০(১০)৯২৮(১০)+৩  (দশমিকঃ আধুনিক ) 
(৯) 

-১৮(৬০)১২৮।৬০)+৩ ফেচ্ঠিকঃ ব্যাবিলনধয় ) 

| ৯ ৩ 
ৃ ৩8০ 81501: (দশমিক ঃ আধুনিক) 

(২) ূ * 
৩ 

25০১ + ১৮: (ষাম্ঠক£ ব্যাবলনশয় 

ব্যাবিলনধয় গাঁশতিক লিপ আাবচ্কৃত হইলে প্রথম প্রথম ইহাদের অন্তার্নীহত 
গাঁশাতক পদ্ধাত একেবারেই ধরা যায় নাই। ১২৩ বালতে আমরা যে সংখ্যা কুঝ 



৭৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

ব্যাবিলনীয়রা তাহা বুঝিত না; তাহারা বুঁঝত ৩৭২৩। সেইর্প, ব্যাঁবলনীয় মুন্ময় 'লাপতে 
কতকগ্নাল বর্গরাশর দষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে; যেমন- 

১৪৮২ -১০ই৯এই২-৯০৪02-১০২- ২ ১2৯৯২৭ 

একমার ষাষ্ঠক পদ্ধাততেই ইহাদের তাৎপর্য বোধগম্য। 

১:৪. হইতেছে ১৬০+৪. (25 ৮২), 

১২১ হইতেছে ১*৬০+২১ (5 ৯২)) 

২.১ হইতেছে ২*৬০+১ (-১১২)। 

শ্ন্যের ব্যবহার £ ব্যাবিলনীয় গাঁণতে 'শুন্য' বালয়া কিছু ছিল কি না,সে বিষয়ে 
অনেক গবেষণা হইয়াছে । হিন্দুরাই প্রথম 'শুন্যের আঁবচ্কারক ইহা এখন সর্কবাঁদসম্মত। 
তবে ইহার ধারণা স্বাধীনভাবে অনান্র যে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাহা নাশ্চতর্পে বলা 
যায় না। কত আবিজ্কারই তো স্বাধীনভাবে সংঘটিত হইযা আবাব বিস্মাতর অতলগর্ভে 
বিলুপ্ত হইযাছে এবং পববতর্কালের মানুষকে নূতন করিয়া তাহা পূনরাবদ্কার করিতে 
হইয়াছে। যাহা হউক, খুইঃ পৃঃ ২০০ অব্দের কাছাকাছি কযেকটি ব্যাবলনীয় লাঁপতে 
সংখ্যার মধ্যে শূন্য স্থান বা কোন সংখ্য/র অনাস্তত্ব নিদেশ কারতে একপ্রকার কৌাণক 

প্রতীক এ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খশীষ্টগয় প্রথম শতকে উলেমশ তাঁহার বিশ্বাবশ্রুত 
গ্রন্থ 'আল্মাজেম্টে' ষণ্ঠিক পদ্ধাতর ব্যবহার প্রসঙ্গে শুনাস্থান নির্দেশ কাঁরতে গ্রীক 
অক্ষর *' (ওাঁমরুন) ব্যবহার করেন। এইসব নাঁজর হইতে ফ্লোরয়ান ক্যাজার মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, কোন সংখ্যাব অন্তত শনন্যস্থান পারপূর্ণ কাঁরতে ব্যাবলনযরা সম্ভবতঃ 
শুন্যের তাৎপর্য উপলাব্ধ করিয়াঁছল এবং ইহাব জন্য এক প্রভীকও তাহাবা ব্যবহার কারত; 
কিন্তু যে কোন কারণেই হউক গণনার কার্যে তাহারা শূন্যের কোন ব,বহার করে নাই।* 

১৮৮৯ খাীচ্টাব্দে এইচ. ভি. িলপ্রেউ প্রাচীন নিপ্পুবে প্রক্ততত্ৃধয় খননকার্যের 
ফলে কতকগগাল নামতাব তালিকা আবার করেন। তালকাগযীল 'বাভন্ন রাশির গুণ, 
ভাগ, বর্গ, বগমিল প্রস্তীত নির্ণয় করিবার প্রাচীন ব্যাবিলনীষ ধারাপাত 'বশেষ। প্রত্যেক 
শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীকে তাড়াতাঁড় গণনা ও হিসাব-নিকাশের সবিধাব জন্য এইসব তালিকা 
বা নামতা মুখস্থ কাঁরতে হইত। 

অবশ্য ব্যাবলনীয় পাটীগাঁণতের ইহাই সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। কিন্তু যেটুকু বলা হইল 
তাহাতে চার হাজার বসর পূর্বে ব্যাবলনীয়রা পাটীগাঁণতে যে কির্প উন্নত ছিল তাহা 
বুঝিবার পক্ষে ইহা যথেন্ট। 

বাঁজগাঁণত £ অধ্যাপক বেল বাঁজগাঁণতে ব্যাবলনগষ অবদান আরও বেশশ মৌলিক 
ধালয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাক-প্রতণক বজগাণতের ([96-551707)0110 216019) 
কালে (ব্যোবিলনীয়দের প্রায় দুই হাজার বংসর পরে প্রখ্যাত গ্রক বাঁজগাঁণতজ্ঞ ডায়োফ্যান্টাস 
বাঁজগণিতের প্রতীক ব্যবহারের চেষ্টা করেন) ব্যাবিলনীয়দের আমরা একঘাত, দ্বিঘাত ও 
ব্লিঘাত সমীকরণ সমাধান করিতে দেখি। সহ-সমণীকরণ সমাধানের কয়েকটি দষ্টাল্তও আছে। 
সমীকরণগালর সমাধান-পদ্ধাতির কোন নমুনা অবশ্য পাওয়া যায় নাই; সম্ভবতঃ এইসব 
সমাধান অতাঁব গোপনীয় তথা হিসাবে জ্ঞান করা হইত। সমণীকরণগ্যাল সবক্ষেত্রেই বিশেষ 
ধরনের, অর্থাৎ অজ্ঞাত রাঁশাটি ছাড়া আর সবগাাঁলই সংখ্যারাশি। 'বাভন্ন রাঁশর গৃণ, 

- ভাগ, বর্গ, ব্গমূজ প্রভাতির যেসব তালিকার কথা উল্লেখ কারয়াছ, সেই তালিকা অবলম্বনে 

২ ৯1020 09100478150 91 116176772115, 1926, 0.9. 



গাঁণতের জাদ টীত্বহাস মিশর ৫৯ 

প্রধানতঃ সমখকরণগৃলির সমাধান নপর্ত হইত। কোন সাধারণ 'নয়ম ও পদ্ধাত হয় 
আঁবিচ্কৃত হয় নাই, না হইলেও তাহার কথা কেহ 'লাখয়া প্রকাশ কাঁরয়া যায় নাই। 

আঁঙ্কক সমাধান 'নর্ণয়েও তাহারা যে বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয "দয়াছল, তাহার প্রমাণ 
ীনম্নোন্ত সহ-সমশকরণ সমাধানের মধ্যে বিদ্যমান ঃ 

ঘ9 600) (৫:৫+ 109 )১+০৫+৫)-6 

৫, 0, ০, ৫ও ৫'র ৫৫1 বাভন্ন সংখ্যা প্রয়োগ কাঁরয়া এই সমীকরণাটি সমাধান কারবার 

চেষ্টা দেখা যায়। দ্বিতীয়াট একট দ্বিঘাত সমীকরণ। দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মান্র মূল 

হয় ইহাই ব্যাবলনীয়রা জানত। 
অমূলদ সংখ্যা (178110179] 100101)6]) সম্বন্ধে একরূপ অস্পম্ট জ্ঞানের আভাস 

দৌঁখতে পাওয়া যায়। বাভন্ন রাশর বর্গমূল নির্ণয় কাঁরয়া বর্গমূল তালিকা প্রণযনকজ্পে 
তাহারা নিশ্যয়ই দোখয়া থাকিবে, কোন কোন রাশর বর্গমূল পূর্ণসংখ্যা নহে, পর্ণসংখ্য'র 
কাছাকাছ একাট স্থল (91১00:0%177860) সংখ্যা। অমূলদ রাঁশর স্থূল বর্গমূল নির্ণযের 

উদ্দেশো ব্যাবলনীয়দের আমরা দোঁখ 

বাড়ান 0, 
(৫24 05)855+ 

[িয়মট ব্যবহার কারতে। দুই হাজার বংসর পরে আলেকজান্দ্য়ার হশীরো এই 'নয়মাট 

ব্যবহার করেন। অমূলদ রাশি ২-এর বগমূল ( ৬/২ ) ব্যাবিলনীয় 'লাপতে আমরা 
পাই ১-৫/১২) ইহা দশীমকের দুই ঘব পযন্ত শুদ্ধ। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বহুক্ষেত্রে গ্রকরা ব্যাবলনীয়দের কাছে বিশেষভাবে খণী। 
কিন্তু আশ্চর্যের িষয় এই যে, ব্যাবলনীষ বাঁজগাঁণত আরও উন্নত হওয়া দুরে থাকুক, 
ডায়োফ্যাট্টাসের পূর্বে বীজগাঁণতেব প্রাথামক চর্চা পর্যন্ত গ্রীকদের মধ্যে দেখা যায় না। 
গাঁণতের আর একটি বিভাগ জ্যামাত গ্রীক প্রাতভার স্পর্শে চরম উন্নতি লাভ কায়াছিল, 

অথচ বীঁজগাঁণত ও পাটগগাঁণতে গ্রীকদের শৈশব অবস্থা কোন 'দিনই কাটে নাই। ইহার 

কারণ, সংখ্যা সম্বন্ধে গ্রধকদের দুক্ত্েয় দ্র্বলতা। নিরালম্ব, অমূর্ত সংখ্যার রাজ্য গ্রীকরা 
বরাবরই এড়াইযা গিয়াছে । একমাত্র পিথাগোরাস ও তাঁহার সম্প্রদায ইহার বিরাট ব্যতিক্রম। 

কিন্তু গ্রীক বিজ্ঞানে গথাগোরাসের প্রভাব সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী। 

ব্যাবলনণয় জ্যামাত, পাটীগাণিত ও বীজগাঁণতের মত এত সমন্ধ নহে। তবু তাহাদের 

জ্যামাতক জ্ঞান উপেক্ষনশয় নহে। বৃত্তের জ্ঞান যথেজ্ট উন্নত। ব্যাসার্ধের সমান জ্যা বৃত্তের 

কেন্দ্রে যে ৬০০ কোণ উৎপন্ন করে এবং মোটামুটিভাবে এই জ্যা যে বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত 

সূষম বড়ভুজের বাহুর সমান, এইরূপ মন্তব্য কয়েকাট লিপিতে পাওয়া যায়। বৃত্তের মধ্যে 

সম ষড়ভুজ অঞ্কনের কতকগ্লি দক্টান্তও আছে। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অন,পাত, 
অর্থাং ক্র -এর মান ব্যাবলনীয়রা বাহর করে ৩। একটি ন্িভূজের তিন বাহুর 
দৈর্ঘ্য ৩, ৪ ও ৫ হইলে ইহা একটি সমকোণ ব্রিভুজ হয়, ইহা তাহারা জানিত। এই তথ্য 

হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, পিথাগোরাসের প্রাতিপাদ্যের সাঁহত তাহাদের পাঁরচয় থাকাও 

িছুমান্ত আশ্চর্য নহে। ইহা অবশ্য নিছক অনমান। 

মিশর 

জোসেফাস্ বলেন, িশরায়েরা আব্রাহামের কাছে পাটীগিত শিক্ষা করে। আব্রাহাম 

ক্যালাডয়া হইতে জ্যোতর্বিদ্যার সঙ্গে পন্টীগণিতও মিশরে প্রথম আনয়ন করেন এবং 

গ্রপকরা পরে মিশরাঈয়দের কাছে গাপিতাবিদ্যায় শিক্ষানীবাঁস করে। মিশরের গাঁপতবিদ্যা 

আয়ন্ের আদ ইতিহাস যাহাই হউক, তাহারা যে গ্রীঁকদের প্রধান শিক্ষক এবং গ্রীকরাও 
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যে অকপটে ম্যন্তকণ্ঠে এই খণ বরাবর স্বীকার করিয়া 1গয়াছে, তাহা সতা। শুধু তাহাই 
নহে, এই শ্রদ্ধাবশতঃ প্রত্যেক প্রাচীন গ্রীক লেখক একবাক্যে প্রসর কারয়া 'গয়াছেন যে, 
[মশরায়েরাই গাঁণতের জ্ম্মদাতা। ]১79৩৭705-এ প্লেটো বাঁলয়াছেন, “মিশরের নয়ক্রোটস্ 
সহরে এক বিখ্যাত বছ্ধ দেবতার বাস ছল, এই দেবতার নাম থয়েট। আহইাবস্ নামে 
পক্ষাঁটিকে তানি পাঁবত্র জ্ঞান করিতেন। এই দেবতাই পাটীগিত, গণনা, জ্যামিতি, জোতিষ, 
পাশাখেলা প্রভীতি বিদ্যার আবিত্কর্তা। কিন্তু তাঁহার সবশশ্রে আঁবচ্কার অক্ষবের 
ব্যবহার ।” ইহা মূলতঃ প্রশংসার উীন্ত। ইহার এীতহাসক সত্যতা যাচাই করিতে যাওয়া 
বৃথা। তবে হিরোডোটাস্, আযরষ্টটল, [ডয়েডোরাসূ, ডিয়োজেনিস্ লেটিয়াস, আয়াম- 
'ব্রকাস প্রমূখ বিখ্যাত প্রাচীন লেখকগণ মিশবে জ্যামিতি বিদ্যাব উদ্ভব সমর্থন করিয়া যেসব 
মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে গ্রহনযোগ্য। হিরোডোটাস্ লিখিয়াছেন, 
ণমশরের রাজারা চতুছ্কোণ কাঁরঘা কাটা খণ্ড খণ্ড জাম প্রজাদের নধ্যে সমানভাবে ভাগ 
করিয়া তাহা হইতে দেয় বাংনারক রাজস্বের পাঁবমাণ ঠিক কাঁবধা দিতেন। নদীব ভাঙ্গনের 
ফলে কোন প্রজার জাম নদীগভে বিলীন হইলে সেই প্রজাকে তাহা রাজাব নিকট জানাইতে 
হইত। রাজা তখন নদ কতটুকু জাম গ্রাস কারঘাছে তাহা মাঁপয়া নূতন কাঁরয়া বাজস্বের 
গাঁরমাণ নরূপণের জন্য পূর্তবিশাবদদের পাঠাইতেন। এইভাবে সে দেশে প্রথম জামাতর 
উদ্ভব হয় এবং তথা হইতে পরে এই বিদ্যা হেলাসে পৌছ্াধ। ইহা প্রাচনন কালেব অন্যতম 

শ্রেক্চ এীতহাঁসকের কথা। 
আহ্মেস্ প্যাপিরাস£ তবে প্রাচীন মশরীষঘদেব গাণিতিক জ্ঞান ক প্রকার ছিল, 

তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইল আমাদের প্রত্বতভ্তীফ গবেষণাব উপন ীনভর্ব কবাই 

সপ্ত... 

3342447, 1971 পারি 
715 

গান রঃ 

৩৮। রাইন্ড পাঁপবাসের একাংশ। মৃজ সম্পর্ণ প্যাপরাসটি ১৮ ফট 
লম্বা ও ১৩ ইণ্টি চওড়া; ইহা হাযরেটিক লাপতে রচিত এবং 
দাক্ষণ হইতে বামে ও উপর হইতে নশচে পাঁড়বাব বধীত। 

উঁচত। বৃটিশ মিউাজয়মে সংরক্ষিত রূইন্ড সংগ্রহের নধ্যে বিখ্যাত 'আহ্মেস্ প্যাঁপরাস" 
প্রাচীন মিশরের গাঁণাতিক প্রাতিভার অকট্য নিদর্শন। ১৮৭৭ খনটাব্দে আইসেললে'র 
এই গ্যাপিরাসের মর্মোস্বাউটন করেন। গ্র্থাট আনুমানিক খুঃ পৃঃ ১৬৫০ অন্দে আহমেস- 
নাষে জনৈক পুরোহিত কর্তৃক সত্কীলত। আহ্মেস নিজে ইহা রচনা করেন নাই। তাঁহার 
বহু শত কি সহস্রাধিক বংসর পূর্বে বোচ* সাহেবের মতে খুগঃ পৃঃ ৩৪০০ অব্দ) আর 
একজন মিশরীয় পুরোহিতের রাঁচত গ্রচ্থের ইহা একটি প্রাতালাপ মাত্া। শাঁপোলিয়োঁ, 
ইয়ং প্রঘূখ পাঁণ্ডতদের চেষ্টায় হায়রো্লিফক 'লপিপাঠ সম্ভব হইলে মিশরীয় অঞ্কপাতন 
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ম্বম্ধে অনেক তথ্য জানা 'গয়াছে। সম্প্রীত মস্কো প্যাঁপরাসের অনুবাদের ফলে মিশরণয় 
জ্যামিতর আরও কয়েকাট বৌশষ্ট্য আঁবচ্কৃত হইয়াছে। এইসব প্রামাণিক 'লাপ হইতে 
প্রাচীন মিশরের গাঁণাঁতক জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সধাক্ষ্ত পারচয় ?দবার 
চেম্টা কাঁরব। 

পাটশগাঁণত £ মিশরীয় অঙ্কপাতন পদ্ধাত দর্শামক! একক. দশক, শতক প্রভাত সংখা 
ধনর্দেশ কাঁরতে ৩৯নং চিত্রে প্রদত্ত প্রতীকগদাল ব্যবহৃত হইত। 

অযুত (১০,০০০) ন ( এক (১) শু ] 

দশ (১০) সনি লক্ষ (১০০,০০০) ম্ 

ডি 
ডি 

শত (১০০) নিযফুূত ১,০০০,০০০) » ১ 

সহম্র (১,০০০) » ঘি কোট (১০,০০০,০০০) ₹ 0০ 

৩৯। হায়বোম্লফক অঞ্কপাতন পদ্ধতি। 

প্রতকগীল অর্থবোধক । ১ হইল দণ্ডায়মান যাঁণ্ঠ, ৯০,০০০ অঙ্গণাল, ১০০,০০০ পক্ষ: 

১,০০০,০০০ বিদ্ময়াঁভভূত মানুষ ইত্যাদ। অন্তর্বতরঁ সংখ্যা রচনায় যোগের ধারণা প্রয্ত 

দেখা যায়। যেমন ২৩ হইল নী নি11| েদশ৩ এক)। 

এইরূপ বড় বড় সংখ্যার প্রতীক ব্যবহারের নমুনা হইতে বুঝা যায়. মিশরাঁয়েরা বৃহৎ 

1 2 £*7] 
72 ৫ এ 
ই ১ 
পা ছে ৪18 টি 

[7 £ 
ভি 5 
ঘ] রি ১০ 
৫১ | 
44 £ রি 
2 &1 
ঝর 
৪০। রাইণ্ড প্যাপিরাসের নামপন়ের একাংশ। 

মংখ্যা অনায়াসে কপনা কাঁরতে পারত । হায়রোশ্লাফক 'লাপতে বহু; বৃহং সংখ্যার উল্লেখ 
আছে। যেমন-__অনৈক রাজা এক যাণ্ধে জয়ী হইয়া ৯২০,০০০. বন্দী, ৪০০,০০০ বলদ, ও 

৯৯ 



৫% | বিজ্ঞানের ইতিহাস, 

৯,৪২২,০০০ ছ,গল লাভ কাঁরয়াছিল। সত্য হইলে ইহা সেই যুগের এক বিরাট সম্াজ্য 
বিজন্লের ঘটনা। তারপর প্রায় দেড় মিলিয়ন ছাগলের সংখ্যা গ্াণয়া বাহর করা আধুনিক 
কালেও এক বিরাট ব্যাপার। হয়ততা এর্প সংখ্যা লিপিকারের বা কাবর নিছক কল্পনাপ্রসূত। 

কিন্তু মনে রাখতে হইবে, আঁদম অসভ্য জাতিরা এইরূপ বিরাট সংখ্যার কথা চিন্তা কারতেও 
পারে না। এমন কি, সভ্য ও উন্নত গ্রীকরা পর্যন্ত বিরাট সংখ্যা কঙ্পনার ব্যপারে অক্ষম- 
তার পরিচয় 'দয়াছে। 

মিশরধয়েরা যোগ, বিয়োগ, গণ ও ভাগ এই চার নিয়মের সাহত পারচিত 'ছিল। গুণন 
পদ্ধাতর মধ্যে কিছুটা বিশেষত্ব দেখা যয়। ৫-কে ৩ 'দয়া গুণ করিতে আমরা বুঝি ৫-কে 
৩ বার 'লাথখয়া যোগ বাহির করা। গুণ অর্থে মশরীয়রা তিক তাহা বাঁঝত না বা আমরা 
যে পদ্ধাতিতে এখন এই কাহ সমাধা কারয়া থাকি ঠিক সে ভাবেও তাহ(রা গুণ কারত না। 
গৃণ্য ও গুশককে ক্রমশঃ দ্বিগুণ কারয়া ও গুণ্যের সারকে যোগ দিয়া ফল নণর্তি হইত। 
কয়েকাট উনাহরণের দ্বারা পদ্ধাতাট বুঝানো সহজ হইবে। মনে করা যাক--(১) ৪০-কে 
১৫-র দ্ব'রা ও (২) ৩৭-কে ১৮-র দ্বারা গুণ কাঁরতে হইবেঃ 

গৃণক গণ্য গুণক গুণ্য 

৯. ৪০ ১ ৩৭ 

ই ৮০ ২. ৭8 

৪. ১৬০ ৪ ১৪৮ 

৮. ৩২০ ৮ ২৯৬ 

১৬. ৫৯২ 

৬০০ (উঃ) ২ 

৬৬৬ উেঃ) 

(১) 6৯.) 

গুণক ও গণ্য দুইটি সারতে প্রথমে গুণকের ঘরে ১ ও গুণ্যের ঘরে প্রদত্ত সংখ্যাকে 
(উপারউন্ত উদাহরণে ৪০ ও ৩৭) 'লীাখতে হইতব। তাবপর দুই সারির সংখ্যাকেই রুমশঃ 
দ্বিগুণ বাড়াইয়া যাইতে হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণকের সারির দুই বা ততোধক সংখ্যা 
মায়া প্রদত্ত গুণকের সমান হয়। গুণকের সাঁরর যে সংখ্যাগালকে যোগ কারলে প্রদত্ত 
গুণকাঁটকে পাওয়া যায়, গুণের সারিতে তাহাদের বিপরধত সংখ্যাগ্ীল যোগ কারিলেই হীপ্সত 
গুণফল পাওয়া যাইবে। 

আহ্মেস প্যাঁপিরাসে নানাবিধ ভগ্নাংশকে একাঁধক ভগ্নাংশে বিশ্লেষণ করিবার 
প্রয়াস দেখা যায়। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মূল ভগ্নাংশাটর লব (21011079101) ২ এবং 
ইহাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যাহাতে 'বাশলষ্ট ভঙ্নাংশগীলর প্রত্যেকের লব 
১ হয়। যেমন, 

চি ১ ১ ১ 
লু শপ 77৮ শী তব 

৪৭ ৫৬ ৬৭৯ ৭৭৬ 

এই জাতীয় গাঁণতের মধ্যে বাদ্ধির খেলা অবশ্য কিছুই নাই। 
বীঁজগাঁণতীয় সমকরণের কয়েকাঁট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । কোন দ্রব্যের ২/৩, 

তাহার ১/২, ও ত'হার ১/৭ দ্রব্যটর সাঁহত যোগ কাঁরলে মোট ৩৩ হয়; দ্রব্টি কত? 
আমাদের অঞ্কপাতন পদ্ধাতিতে জ্ঞাত রাঁশিটিকে £ ধারলে সমীকরণাট দাঁড়ায় £ 

2 ++ +7-33 
. শু 
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প্যাপিরাসে প্রদত্ত অজ্ঞাত রাঁশর মান হইতেছে ঃ 

বর 
৪ ৯৭ ৫৩ ৬৭৭৯ ৭৭১৬ ১৪ ৩৮৮ 

সব কছুই ভগ্নাংশে প্রকাশ কারবার একটা অহেতুক চেষ্টা মিশরায়দের মধ্যে দেখা যায়। 

একটু লক্ষ্য কারলে দেখা যাইবে, ছু আগে ভগনাংশের বিশ্লেষণের যে নমংনা দেওয়া 

হইয়ছল, তাহার অনেকগযীল ভগ্নাংশই আলোচ্য সমীকরণাঁটর সমাধানে স্থান পাইয়াছে। 

সমান্তর ও গুণোন্তর শ্রেণীর (21101)105010 21)0 6৫0100110 11986551011) 

ব্যবহার প্রয়োজন হয় এরূপ কতকগাঁল 'বাবধ প্রশ্নের দক্টাত উল্লেখযোগ্য। আহমেসের 

একটি প্রম্নে ৭, ৪৯, ৩৪৩, ২৪০১ ও ১৬৮০৭ সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সংখ্যাগঠালর 

পাশে যথারুমে একটি মানৃষ, বিড়াল, ইদুর, বার্ল ও শস্যের দানা আঙ্কত আছে। বহন 

পর্যন্ত এইবৃপ পাঁচটি সংখ্যা ও তাহাব সাঁহত কযেকটি আপাত-অসংলগ্ন চিত্র আঁঙ্কত 

কারবার রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। ক্যাণ্টর সাহেব আহ্মেস ধাঁধার সমাধান আবিদ্কার করিয়া 

বলেন যে, ইহা একটি গুণোত্তর শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এবং চিত্র ও সংখ্যাগনীলর তাংপর্য হইতেছে 

এইবৃপ ৫৭ জন ব্যা্তির প্রত্যেকের ৭াট করিযা বিড়াল আছে, প্রত্যেকাট বিড়াল ৭টি কাঁরয়া 

ই-দুব ধরে, প্রত্যেকাট ইণ্দুব ৭টি কাঁয়া বার্লর শীষ খায়, প্রত্যেকতি শীষে াঁট কারযা 

বার্লর দানা আছে; সংখ্যগ্ীল ও তাহাদের যোগফল কত? অর্থাং 

৭-৪৯-+৩৪৩+২৪০১+১৯৬৮০৭-৯৯৬০৭। 

জ্যামতিঃ প্রাচীন মশরশষদের পাটশগাঁণত ও বাঁজগাঁণত সব্তান্ত জ্ঞানের দষ্টান্ত 

আমাদেব খুব বেশ মুগ্ধ কবে না। ইহা নিঃসন্দেহে ব্যাবলনীয় জ্ঞান অপেক্ষা অনেক 

নিকৃষ্ট। কিন্তু মিশরীয় জ্যামীত বাস্তাবকই ব্যাবিলনীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত 

ছিল। ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুভূজি ও বহ;ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, সাল"্ডার, [পিরামিড প্রীতি ঘন 

যথাযথ ভাবেই তাহাদের আমরা নির্ণয় কাঁরতে দেখ। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে 

ই ভেঁমি)* উচ্চতা) [নিযমের প্রয়োগ দেখা যায়। বৃত্তের ক্ষেত্র নিরূপণ হইতে মিশরণ.য়রা 

শ্ল-এর যে মান নির্ণয় কবে তাহা ব্যাবিলনীয়দের 'নণীতি মান (৩) অপেক্ষা অনেক বেশশ 

নির্ভুল। আহ্মেস প্যাঁপরাসে টীল্লখত নিম্নোন্ত প্রশ্নটি প্রীণধানযোগ্য। 

“৯ খেত (1186) ব্যাসের একটি বৃত্তাকার ভূমির ক্ষেত্রফল নির্পণের উপায়। 

ক্ষেত্ুল কত? 
ব্যস হইতে উহার ১/৯ ভাগ, অর্থাং ১ প্রথমে বাদ দিতে হইবে। অবাঁশম্ট ৮। 

এখন ৮-এর ৮ গুণ বাহির কর। উত্তর হইব ৬৪। ইহাই ভামর ক্ষেত্রফল .”* 

বৃত্তের ব্যাস যাঁদ মনে করা যায, তবে উপরিউন্ত পদ্ধাত অন্দসারে বৃত্তের ক্ষেতল 

নির্ণয় করিবার 'নয়ম হইতেছে। 
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-( ৫-3) 
সৃতরাং দ-এর মান হইল ৩:১৬) দ -এর প্রকৃত মান ৩.১৪১৬। 

* 7101 717০5 117775ণ1 -এর গ্রন্থকার ডাঃ ভি. গর্ডন চাইজ্ড কতৃকি উদ্ধৃত বআহসেস 

পাপিরাসের কিয়দংশের ইংরেজী অনুবাদের বঞ্গান্বাদ। 
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৮৪ -. বিজ্ঞানের ইতিহার্স 

ব্যাবলনখয়রা পিরামিডের আকারে নির্মিত শস্যাধারে শস্য ভাঁরয়া রাখিত। শস্যের 

পারমাণ নির্ণয়ের জন্য আধারের আয়তন মাপা আবশ্যক। উপরের দিক কাটা এইরূপ 

পিরামিডের বা ফ্রাস্টামের আয়তন বা ঘন (7) ব্যাবলনায়রা বাহর কারত এইভাবে ঃ 

0001 7+1))2 12.) 
ঘ্-॥] রর ৭ বি 

1 উচ্চতা, ৫- নীচের ভূমির দৈর্ঘ্য; ০- উপরের ভূমির দৈ্ঘয। শস্য মাপিবার কাজে 
যথেন্ট হইলেও এই নিয়মে ফ্লাস্টামের নির্ভুল আয়তন পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থপতি ও 
ইনঞনশয়াবদের পিরামিড বা ফ্রাস্ট।ম গাঁড়তে হইলে আরও নির্ভূল পদ্ধাততে অগ্রসর হইতে 
হইবে। সেইখানে সামান্য ভূলও মারাত্মক। এজন্য স্থাপত্যের প্রয়োজনে মিশরীঃয়রা নিভূলি 
ধনয়ম আঁবিছ্কারে সমর্থ হইয়াঁছল। মস্কো প্যাঁপরাসে আমরা ফ্রাসটামের ঘনর নিম্নলিখিত 
নিয়ম পাই £- 

৬7 রী পে +606)+ /২) 
3 

এই প্যাপিরাসে বার্ণত প্রম্নের একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে। 
“উপরের অংশ কাটা গিয়াছে এইবৃপ একটি 'পবামডের (ফ্রাস্টাম) আয়তন বাহির 

করিতে হইবে। 
“তোমাকে বলা হইল কর্তিত গিবাঁমডের উচ্চতা ৬ কিউাঁবট, নীচের ভূমির দৈর্ঘ্য 

৪ িউাঁবট, উপরের ভঁমির দৈর্ঘ্য ২ কিউীবিট। 
“৪-এর বর্গ বাহির কর; উত্তর ১৬। 

- ”৪-এর দ্বিগুণ বাহর কর; উত্তর ৮। 
«“২-এর বর্গ বাহর কর; উত্তব ৪। 
“১৬-র সহিত ৮ এবং তাহাব সাহত ৪ যোগ কর, যোগফল ২৮। 

'“৬-এর ই বাহর কর; ফল ২। ২৮-এব দ্বিগুণ বাহির কর: উত্তর হইবে ৫৬। 
“দেখ, ইহা ৫৬। তুম উত্তর পাইযা গিয়াছ।”* 
মিশরীয়েরা কি ভাবে এই সত্রা আবিৎ্কার করিয়াছিল তাহা জানা নাই এবং জানা 

হ 

৪১। পরাঁমডের ফ্রাস্টাম মেস্কৌ প্যাপিরাসে প্রদত্ত চিত্রালম্বনে)। 

সম্ভবও ময়। নিশ্চয়ই বিশৃদ্ধ কোন গা্াতক পদ্ধাততে তাহারা সূত্রটি আবিদ্কার করে নাই; 
কারণ তাহাতে যে ধরনের গাঁণাঁতিক জ্ঞানের প্রয়োজন সে ষূগে তাহা সম্ভবপর ছিল না। 
222 

* 71৫77714165 118715611 -পরাষ্থে প্রদত্ত ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ । 



গাঁণতের জাঁদ ইংতহাস--ডারভবর্ধ ৮৫ 

ক্যালকুলাসের সাহায্যে খাঁটী গাঁণাতক পদ্ধাততে এই সূত্র প্রমাণিত হইয়াছিল অল্টাদশ 

শতকের শেষভাগে। এমন দি সপ্তদশ শতকে ক্যভালয়োর তথাকাঁথত আঁবভাজ্য পম্ধাত 

(0)60790. 0৫ 10015151915) অবলম্বন কাঁরয়াও এই সূত্র পু্রাপণার প্রমাণ কারতে 

সমর্থ হন নাই। পরামিড নির্মাণের সুদীর্ঘ আভজ্ঞতা হইতে অষ্ধকারে গল ছাড়তে 

ছ'ড়তে কোন প্রকার তত্বীয় প্রমাণের অপেক্ষা না রাঁখয়াই তাহারা এই 'নর্তুল সত্রাট প্রায় 

চার হাজার বংসর পূর্বে আবদ্কার কাঁরয়াছল। কোন কেন এাতহাঁসক এইবৃপ গ্রায়োগক 

আবজ্কারের (6101১101081 0150০%০79)  উচ্চমূল্য দিতে অস্বীকার কাঁরয়া থাকেন। ইহা 

একেবারেই ভুল বিচার। বিজ্ঞানের অগ্রগাতিতে প্রয়ে।গবাদের প্রভূত মনা আছে; [বিজ্ঞানের 

নানাক্ষেত্রে এখনও ইহার প্রয়োজনীরতার প্রহর অবকাশ রহিয়াছে। অধ্যাপক বেল তাই মস্কো 

প্যাঁপরাসে বাঁণত ফ্রাস্টামের সূত্র সম্বন্ধে যথ।থই বাঁলযাছেন ৮৫7 10 01011917109] 

01900৬0 0? 5001) 2 1000055 01 105 ৬০11)81] 00012107)0 55 ০৮1001000০1 

60901011107 21710160780101 1051170 (19690101167 01 11011101)101105, 

0. 41). 
ভারতবর্ধ_বৈদিক যুগ 

[সন্ধৃ উপত্যকার সভ্যতা আলোচনা-প্রসঙ্গে মহেঞ্জাদড়ো ও হরপ্পায় প্রাত ওজন ও 

মাপনর নম;না পরণক্ষা করিয়া প্রাচীন ভারতীয়দের গণনা পদ্ধাত সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য 

পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ কাঁরয়াছি। মহেঞ্জোদড়ো ও হরগ্পার ্রত্ততত্বীয় নিদর্শন হইতে 

ইহার আঁধক কছু বলা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ভারতেব জ্ঞান-বিজ্ঞান চচার পরিচয় পাইতে 

হইলে আমাদের অমূল্য বৌদক সাহত্যের প্রীতই দাঁন্টি নিবদ্ধ কাঁরতে হয়। পাঁথবীতে 

নভ্যতা বিকাশের প্রথম যুগে বোদক খাঁষগণ অপূর্ব প্রাতভার পরিচয় দা যে সাহিত্য, 

দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি কারয়াছলেন তাহার তুলনা নাই। 

বোদক যঃগের প্রাচীনত্ব ঃ বৌদিক যুগে ভারতীয় বৈজ্ঞানক তৎপরতা [লিপিবদ্ধ করিবার 

পূর্বে এই যুগের প্রাচীনত্ব ও সংাহতা, ব্রাহ্মণ, বেদাঙ্গ, উপানিষদ প্রভৃতি গ্রন্থাদির রচনা-কাল 

সম্বন্ধে কিছু আলে'চনার প্রযোজন আছে। তাহার কারণ এই যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনন্ব 

স্বশকাবে কুণ্ঠাবোধবশতঃ একদল পাশ্চান্ত্য পণ্ডিত যেমন বোঁদক কালকে র্লমশঃ খনীন্টীয় 

শতকের কাছাকাছি আগাইয়া আনবার জন্য উীদ্বগ্ন, সেইরূপ অনেক ভারতীঘ পাণ্ডিত 

আমাদের সভ্যতা ও এ্রীতহোর সুমহান প্রাচীনত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্য বোঁদক যুগকে ক্রমশঃ 

অতশতের দিকে ঠোঁলয়া এক এীতিহাঁসক অবাস্তবতার ও অসম্ভাব্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন। 

ইহার ফলে খুশঃ পৃঃ ১০০০ হইতে ৪০০০ অব্দের মধ্যে অসংখ্য তারখ বোঁদক যুগের 

আরম্ভ 'হসাবে নানা পাণ্ডতের রচনায় উল্লাখত দেখা যায়। এমন [কি নক্ষন্্-সংস্থাপনের 

জ্যোতিষীয় বিচার হইতে কেহ কেহ খগ্বেদের রচনাকাল খীঃ পুঃ ৬০০০ বংসর নলে 

করেন। আধানক প্রত্বতাত্বকদের মতে, মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের সবি 
তখন নব্য প্রদ্তরয্গ 

চলতেছে; পাঁথবীর কোথাও কীঁষানর্ভর সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে নাই; এবং সর্বোপার 

খুগঃ পৃঃ ৩৫০০ অব্দের আগে কোনও প্রকার আক্ষারক লাঁপ আঁবজ্কারের প্রত্রতত্বীয় প্রমাণ 

এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। 

£ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯১৫০ থষ্টাব্দে দিল্লীতে অন্যন্ঠত দক্ষিণ-এসিয়ায় বিজ্ঞানের 

ইতিহাস সম্বন্ধীয় এক আলোচনা-সভায় বদক যুগের ও প্রাচীন ভারতের কাল সম্
পকে 

উপ্পারউন্ত মতান্তর ও অসম্গাতির প্রতি দষ্ট আকর্ষণ করেন। তান এ সায় পাঁঠত এক
 

ক 

প্রবন্ধে এবং আরও বিশদভাবে সম্প্রাত প্রকাশিত 776 76৫0 :4৫€ গ্রন্থে বোদক যুগের 

ক, 0. 17107102,950160090 200169৩7000 0106 40161)017070085: 

00107010702] 210 5০010102109] 1;90:57901)0' দক্ষিণ এাঁসয়ার বিজ্ঞানের 

সম্পকিতি আলোচনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধ) ১৯৫০ 



৮৬ বিজ্ঞানের ইাতহাস 

প্রাচখনদ্ব ও বেদ, বেদাঞ্গা, উপনিষদ: প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে যে মত ব্যন্ত করিয়াছেন, 

তাহাতে বোদক সভ্যতার কাল খুগঃ পৃঃ ২৫০০ হইতে ১০০০ অন্দের মধো মনে করাই এখন 
সব দিক দিয়া যান্তস্গত। 

ইহা হইল বোদক যুগের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাল খুঃ পৃঃ ১০০০ 
হইতে ৫০০ অব্দ। গ্রাচখনতম বেদ খক্-সংহতার রচনাকাল আনুমানিক খশঃ পু ১০০০ 
অব্দ; এই বেদের কিছ; কিছ; অংশ হয়ত ইহার কয়েক শত বংসর পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে। 

সুতরাং থ:+£ পৃঃ ১৫০০ অদ্দের কাছাকাছি সময় হইতে খক্-সংাহতার রচনা অক্প অল্প 
আরম্ভ হইয়া খঃ পৃঃ ১০০০ অব্দের কিছ আগে ইহা বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
এখন ইহাই অধিকাংশ এতিহাঁসকের আভিমত। অন্যান্য সংহতা ও ব্রাহ্মণ সাহত্য 
খুশিঃ পঠ ১০০০ অব্দের পরব্তণঁ কালের রচনা যোঁদও ডাঃ বিভাতিভূষণ দত্ত ও অভধেশ- 
শারাষণ সিংহ 171519)9 01 4/170171 1101/167৫116$--এ তৌত্তরীয় সংহতার রচনাকাল 

খীঃ পৃঃ ৩০০০ অবন্দ ও ব্রাহণ সাহিত্যের কাল খুঃ পৃঃ ২০০০ অব্দ 'লাখয়াছেন)। 
সাম, যজ;, অরথ্ব প্রভীত পরবতাঁকালের সংহতা ও ব্রাহ্ণ সাহিত্য সম্ভবতঃ রচিত হইয়।ছল 
খুঃ পৃঃ নবম ও অজ্টম শতাব্দীতে । খক্-সংহতার মত ইহাদের কিছু কিছু অংশ আবার 
উপারউত্ত সময়ের কিছ আগে, এমন কি ধক্-সংহতার কালেও রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। 

উপাঁনষদের কাল 'নর্ণয় সুকাঠন, কারণ ইহাতে যে সকল তথ্যের ও তত্তের আলোচনা 

আছে তাহাদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তবে উপানষদের প্রাচীনতম 
অংশগ্ল যে প্রাকৃবৌদ্ধ যুগের, সম্ভবতঃ খুঃ পৃঃ সপ্তম কি অম্টম শতাব্দীর, তাহাতে 
কোন সংশয নই। উপাঁনষদ্ রচনার সর্বশেষ কাল খীঃ পঃ তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী ধরা 
যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় 'বজ্ঞান আলোচনার জন্য বেদাঙ্ঞ জ্যোতিষ আতশয় মূল্যবান। 
সূ্রযুগে খেনিঃ পুঃ ৬০০--২০০) ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ডাঃ দত্ত ও সিংহ খু পৃঃ 
১২০০ অব্দের উল্লেখ কারয়া বেদ।ঙ্গ জ্যোতিষের প্রাচীনত্বের যে হীঙ্গত কবিয়াছেন 
ডাঃ রমেশচন্ত্র মজ.মদার প্রমূথ এঁতিহাঁসকের মতে তাহা সমর্থনযোগা নহে। স্মাত ও 
পুরাণ রাঁচিত হইয়াছল খ-ইম্টীয় শতকের প্রারম্ভে । 

মহাভাবতের রচনাকাল সম্বন্ধে যথেন্ট আনশ্চয়তা ও মতদ্বৈধ আছে। মহ।ভারতে বার্ণত 

ঘটনাবলী, ভারত যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্ভবতঃ সংঘাঁটত হইয়াছিল খঃ পৃঃ ১৫০০ 
হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে। এই বৃত্তান্ত বহু শত বংসর মুখে মূখে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়া খুখঃ পৃঃ ভতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে গ্রন্থাকারে খত হইতে আরম্ভ হয় এবং 
বর্তমান আকারে পেশীছতে এই মহাকাব্য যে খুপজ্টীয় তৃতীয় ক চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত 
গড়াইয়া 1গয়াছিল তাহা মনে কারবার যথেষ্ট কারণ আছে। কৌটল্যের অর্থশাস্ম সম্বন্ধে 
কিছুদন আগে পর্যন্ত পাঁণ্ডতদের ধারণা ছিল, ইহার রচনাকাল খুঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর 
শেষভাগ; এখন দেখা যাইতেছে ইহার অন্ততঃ দুইশত হইতে চাঁরিশত বৎসর পরে এই বিখ্যাত 
গ্রম্থাঁট রচিত হইয়াছিল । 

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রামাণিক গ্রন্থাঁদর তাঁরখ সম্বন্ধে নানা আনশ্টয়তা ও 
পরস্পর-বিরোধী নানা দাবী থাকায় এ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ এীতিহাঁসক মহলের সর্বশেষ আভিমত 
উল্লেখ করিলাম। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার আলোচনার প্রারম্ভে প্রামাণিক গ্রন্থাঁদর 
ঈচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অত্যাবশ্যক। 

সংখ্য ও গশনা-পদ্ধতি£ গাঁণত অর্থ গণনাবিদ্যা। বোদক ধাঁষগণ গণিত বালিতে 
সাধারণতঃ পটাঁগাঁণত ও জ্যোতিষকে বৃঝিতেন; জ্যামাতি বা রেখাগাঁণত (ক্ষেত্র গপিত) 
ছিল কহপসূত্রের অন্তভূত্ত। সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে গাঁণত যে শ্রেচ্ঠ বিদ্যা, বৌদক সাহিত্যে 
এইব২প উল্লেখ আমরা একাধিক স্থানে দেখিতে পাই। বেদাঞঙ্গ জ্যোতিষের মতে গণিতের স্থান 
সবেশঙ্চ; বেদোস্ত সকল বিদ্যার ইহা শপর্ষস্থানীয়। বেদা্া জ্যোতিষের এক জায়গান্ন আছেঃ 



গাঁশতের জাঁদ ই'তহাস--ভারতবর্ষ রি 

“যথা শিখা ময়্রাণাং নাগানাং মণয়ো যথা। 
তদ্বদ্বেদাজগাশাস্তাণাং গাণতং মূর্্ধান স্থতমৃ” 

-বেদাঞ্ঞ জ্যোতিষ, ৪1 

অর্থাৎ ময়্রের মাথার শিখার মত, সাপের মাথার মাঁণর মত, বেদাজ্া নামে আভাহত সকল 
ধবজ্জানের শীর্ষস্থানে গাঁণতের অবাস্থাতি। 

বোদক হিন্দুদের গণনাপদ্ধাত দশামক। মিশরীয়দের মতা বরাট সংখ্যাসমূহ কজ্পন] 
করিবার ক্ষমতা হিন্দুদের এক বিশেষত্ব। হিন্দুরা ?িরাট সংখ্যার নানা নামকরণ পর্যন্ত 
কাঁরয়াছে। যজন্বেদি সংাহতায় 'বাভন্ন সংখ্যার আমরা এইরূপ নামকরণ পাই £ এক (১), 
দশ (১০), শত (১০০), সহম্র (৯,০০০), অযুত (১০,০9০), নিষূত (১০০,০০০), 

প্রত (১,০০০,০০০), অব্ধ্দ (৯০,09০90,00০9), ন্াবদ €১০০,০০০,০০০), 

সমুদ্র (১,০০০ 9০9০0,909০9), মধ্য (১০,০০০,09০9০,0০9০) অন্ত (১০9০9,909০09,090,909) 

ও পরার্ধ (১,০০০,0০০9,909০0,99০9)। 

বিংভন্ন ও এইর্প বিরাট সংখ্যার নামকরণ আর কোন প্রাচীন জাতির হীতহাসে পাওযা 
যায় না। গ্রকদের গাঁণতে গমারয়াড বা ১০,০০০-এর উত্ধর্য কোন সংখ্যার নাম পাওয়া যায় না; 
অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিবার দুর্বলতার জন্য বৃহৎ সংখ্যা চিরাঁদনই গ্রীকদের 
কঙ্পনাতখত থাকয়া ঠগযাছে। সাধারণ ব্যবহাঁরক কাজে অবশ্য সহদ্রের উপর সংখ্যা 
ব্যবহারের বেশধ প্রয়োজন হয় না। সেজন্য অযুতি, নিষৃত, প্রযূত ইত্যাঁদ ব্যবহারের পাঁরবর্তে 
সহম্্র বা শতকে আশ্রয করিয়া বৃহত্তর সংখ্যা প্রকাশ কারবার আব একপ্রকার রীতি দেখা যায়। 
উদ।হবণস্বরূপ, পণ্াশৎ সহস্্রম্ (৫০,0০০), দ্বাসগ্তাত সহস্রাণ (৭২,০০০) ইত্যাদি। 

আমরা ১০-এর '্বিতীষ, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাঁদ মান্রার কযেকটি 'বশেষ বিশেষ সংখ্যার 
নাম দিয়াছি। ইহাদের মধ্যবতর্ঁ নানা সংখ্যা নির্দেশ কারতে যোগ ও বিয়োগ উভয ধারণারই 
ব্যবহার করা যায়। 'একাদশ' (১০+১), 'সপ্তাবংশাতি' (২০+৭) প্রভাতি নামকরণে যোগের 
এবং 'একোন-বিংশাঁতি (২০-১), 'একোন-নব্রংশং' (৩০-১) প্রভীতির ক্ষেত্রে বিয়োগের ব্যবহার 
অবলম্বিত হইয়াছে। 'একোন-বিংশাঁত” কথারই অপন্রংশ 'উনবিংশতি' ও উনাবিংশ। 
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33৮393933৮9 2399 

২০০ ৩০৩ ১২২ ২৭৪ 

|| ||| ||9ণা। 8529350। 

৪২1 খরোম্ঠী সংখ্যা-লিপি। 

মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহরে ও অন্যান্য 'লীপতে সংখ্যা লিখিবার যে নমহনা পাওয়া 

বায় তাহা নিতান্তই প্রারথামক প্রচেষ্টা বাঁলয়া অনুমিত হয়। এক বা একাধিক দাঁড়র সাহায্ে 

সংখ্যা 'নার্দ্ট হইত। ২০, ৩০, ৪9 গুভীতি বড় সংখ্যার জন্য বিশেষ বিশেষ কোন চিহণ 

ব্যবহৃত হইত কিনা তাহা জানা যায় না। মহেঙ্জোদড়োর লাপর পাঠোম্ধার এখন পর্যন্ত 

সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পর ভারতে বাবহৃত প্রাচীনতম সংখ্যালাপর যে নমুনা পাই, তাহা 
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হইল খরোষ্ঠী ও ব্রাহী। অশোকের শিলালিপিতে এই উভয়বিধ সংখ্যালাঁপর প্রচুর নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

প্রাচীন গান্ধার দেশে (আধুনিক পূর্বআফগানিস্তান ও উত্তর-পাঞ্জাব) খরোহ্ঠী 'লাপর 
প্রচলন ছিল। এই লাঁপ দক্ষিণ হইতে বামে লিখিবার রীতি। অশোকের শিলালাঁপতে এই 
লীপর যে নমুনা দেখা যায, তাহার অনেক উন্নতি আমরা লক্ষ্য কার শক, পার্থয়ান ও 
কুষাণদের আমলের খরোচ্ঠী লাপতে। এই সময়ের উন্নত খরোম্ঠী সংখ্যা াপর একটি 
নমূনা (৪২নং চিত্র) দেওয়া হইল। এই লিপির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৪ সংখ্যা লিখিবার 
মধ্যে! পূর্বে এই লাপতে ৪ লিখা হইত শুধু পর পর চারটি দাঁড়র সাহায্যে 
(1111); এখন সম্পূর্ণ একাট নূতন প্রতীকের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সাঁহত ব্রাহ্ম 
৪-এর ++ বিশেষ সদশ্য আছে। ৯ সংখ্যার কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই; ডাঃ দত্ত 
ও সিংহ অনুমান করেন ইহা সম্ভবতঃ লেখা হইত 1১৮৮ তারপর দশ লিখিবার জন্য 
কেন একটি "ভিন্ন প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজন হইল এবং % ও । প্রতীকদ্বয় ব্যবহার কারয়া 
কেন ইহা 11৯৮ ভাবে লেখা হইল না তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। 
'থরোঘ্ঠী সংখ্যা যৌগক শনয়ম অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সব শেষের সংখ্যার 
দম্টান্ত ধরা যাকৃ। ২৭৪-এর অর্থ  ৪+৭০+২০০ (দোঁক্ষণ হইতে বামে 'লাখলে, কারণ 
থয়োচ্ঠীর উহাই রশীত)। সূতরাং 

%+:7833 + 51 5 ৮০33321 

থরোচ্ঠী ?বদেশশ 'লাপ। ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্তনের কাল অজ্ঞাত। পারাঁসক রাজ 

৪৩। ব্রাহনী সংখ্যা-লাপ। 

দ্রায়্সের (বো দারয়বৌষের) খেঃ পও ৫২২-৪৮৬) পাঞ্জাব বিজয়ের পর এদেশে খরোচ্ঠণর 
প্রচলন অনেকে অনুমান করেন। 

খরোস্ঠী 'লাঁপর পাশাপাশি আমরা রাহন" 'লাপর ব্যবহারও দেখিতে পাই। ভারতের 
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নানা স্থান হইতে 'বাভন্ন সময়ের ভ্রাহয্ী সংখ্যা পর যেসব নমুনা আবিত্কৃত হইযাছে 
তাহাতে অবশ্য কোন সমতা পাওয়া যায় না এবং তাহা আশা করাও অসঙ্গত। কালের 
ব্যবধানে ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্যের জন্য এই ীলাঁপর যথেষ্ট প্রভেদ ঘাঁটযাছে। খ-ঃ পৃঃ তৃতীয় 
বা চতুর্থ শতকে অশোকেব শিলালীপিতে, মধাভারতে পুণার ৭৫ মাইল দুবে নানাঘট 
পাহাড়ের গৃহাভ্যন্তরে (খুাঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতক) ও বোম্বাই প্রদেশের নাঁসক জলাব 
এইরপ আর একটি গুহায় (খাীল্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয শতক) ব্রাহ্মী সংখ্যা লাপর কিছ 

নমুনা পাওয়া গিয়াছে। 
ব্রাহনখীলপি বাম হইতে দাক্ষিণে লাঁখবাব রখীতি, খবোষ্ঠীর ঠিক বিপবীত। প্রাচীনতম 

খরোষ্ঠ ও সৌমাঁটক সংখ্যা লিপিতে আমরা শুধু ১. ১০, ২০, ও ১০০-ব জন্য পৃথক 

পৃথক প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য কীর। ব্রাহযীতে ৯, ৪ হইতে ৯. ১০, ২০, ৩০, ৪০. ৫০, 

৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ২০০, ১০০০, ২০০০ ইত্যাঁদ প্রতোকের জন্য 'ভন্ন ভিন্ন প্রতীক 

বাবহৃত হইত। ১০, ২০, ১০০, ২০০ ইত্যাঁদ সংখ্যাব প্রতীক বাবহাবের দণ্টান্ত হইতে 

স্পন্টই প্রমাণিত হয় যে, শূন্যের ব্যবহার ও দশামক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধাতর আবচ্কাব 

তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। 
খরোম্ঠীর মত মধ্যবতর্ঁ নানা যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ কারবার জন্য যৌগিক নিয়মের ব্যবহার 

দেখা যায়। যেমন, উপরিউন্ত তাঁলকায নানাঘাট ভিপি অনুযাষী, 

২৮৯ ₹ ২০* +৮* + ৯ ১1০০0 

প্রাখন ভাবতষ সংখ্যা 'লাঁপ বিবর্তনের হাতহাস যাহারা বিশদভাবে জানতে আগ্রহী 

তাহাদের ডাঃ দত্ত ও সিংহের 11151079০01 171101111011161771165 এবং স্সিথ্ ও 

কার্পনাস্কির 1017 1117101/-1710010 15741710115 পাঁড়তে অনুবোধ কাঁব। 

পাটপগাশিতঃ সংখ্যা সম্বন্ধে যে জাতি সুদূর অতাঁতে এতদূর অগ্রসব হইতে পারিয়াছল, 

পাটশগাঁণতে তাহারা যে নানা স্বকীয়তার পাবচয দিবে ইহা সহজেই অনদমেষ। আমরা এখানে 

কয়েকটি দৃজ্টান্ত দব। প্রথমে সমান্তব প্রগতর (81111700010 [9 0870১51017) কথা 

ধরা যাক। তৌত্তবশষ সংহতায কাব্যাকারে রাঁচত কযেকটি স্থানে আমরা নিম্নালাখত প্রগতির 

উল্লেখ পাই* ৪ 

২, 8, ৬) . ২০ 

&, ১০, ১৫১. ১০০, 

১৯, ২০, ৩০... ১৯০০, 

সমান্তর প্রগাতগর্রলকে আবার যুগ্ম ও অযুগ্ম দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। পণ্াবংশ 

ব্লাহণে একাটি গৃণোত্তব প্রগাঁতর (8০০10101110 07027055191) দক্টাল্ত আছে 8 

২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২. ৪৯১৫২, ৯৮৩০৪, ১৯৬৬০৮) ৩৯৩২৯১৬ 

শ্রোতসূত্রে এই প্রগ্গাতিটি পুনর্দাক্সাখত হইয়াছে। 
সমান্তর বা গ্ণোত্তর প্রগাঁতর যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধাত বৈদিক হিন্দুরা জানিতেন। 

শতপথ র্রাহ্্রণে সমান্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের একটি দম্টান্ত আছে 

* 71716 04112617076 01 17116, ০]. 8. রামকৃষ্ণ শতবার্ধকণী কাঁমাট কর্তক 

প্রকাশিত; ডাঃ বিভূতিভূষণ দক্ডের “৮6৭10 1%90)67)90105 প্রবন্ধে দুষটব্য! 

৮: 
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[৩৮২৪+২৮+৩২+.. এটি রাশি পযক্তি)-৭৫৬]। একটি বর্গ সংখ্যাকে কিরূপে একি 
সমান্তর প্রগতিতে রূপান্তরিত করিতে হয বৌধায়ন তাহার উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 

সহজ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সাহত বোদক হিন্দুরা পারচিত 'ছিলেন। 
শৃক্বসূত্রে লিপিবন্ধ ভগ্নাংশ গণিতের কয়েকটি নমুনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। 

৭ই-হ্-১৮ই; 

(২২)২+(কহ) (৯-৪)-5৭ই) 

৬৭১২২; 
৭২১ এর ই-২২৫। 

দ্টান্তগুলি অবশা আধাঁনক গাঁণাতিক পদ্ধাততে লাখত হইল। উপারিউন্ত দক্টান্তের 
তৃতশযটিতে বর্গমূলের জ্ঞান সুপারস্ফুট। বর্গমূল নির্য়ে ও অমূলদ রাশির ব্যবহারে 
বোদক হিন্দুরা নিঃসন্দেহে তদানীন্তন অপবাপব জাতির তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী 
ছিলেন। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ বোদক ধাঁষগণের শুজ্বসূত্নে ৬২, ৬/৩ 
প্রীত অমূলদ রাশির বগমূল 'নিভুলিরূপে বাহব কারবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। জ্যামাতিক 
পদ্ধতিতে বঙ্গক্ষেত্রকে নানাভাবে ভাগ করিয়া নিত ৬২ ও ৬৩ অমূলদ রাশির স্থলমান 
হইল 
দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে 

৬/২-১।২।- ৯ -₹১৪১৪২১ 
৩.৪ 

১ 

_৩.:৪.৩ ৪ 

৬/৩-১7২++ ₹১৭৩৪৬২ 
উ.. ০১ 

৩৫ ৩ ৫:৫২ 

বীজগাঁপত £ বেদ নির্মাণ বোদক যজ্জানুষ্ঠানের একাঁট অপাঁরহার্য অঙ্গ 'ছিল। বেদী 
নিমাণ হইতে যে শুধু হিন্দু জ্যামিতির উদ্ভব তাহা নহে, ইহা বাঁজগাঁণতের প্রাথামক 
বিকাশের জন্যও দায়শ। বেদী সংক্কান্ত জ্যামাতক সমস্যা হইতে উদ্ভূত একঘাত ও দ্বিঘাত 
সমীকরণ এবং 'নর্ণেয় ও আঁনর্ণেয় সহ-সমীকরণ সমাধানের ব্যাপারে বোদক 'হন্দুরা বিশেষ 
দক্ষতার পারচয দেয়। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এইসব সমীকরণের সমাধান বাহর করা হইত। 
শজ্বসূতে ও বাখৃশালণী পাণ্ডীলাপতে একঘাত, দ্বঘাত ও সহ-সমশীকরণ সমাধানের অনেক 
নাজর আছে। একঘাত সমীকরণের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £--"প্রথম রাশাটি অজ্ঞাত; 
দ্বিতীয় রাশ প্রথম বাঁশর দ্বিগ্ণ, তৃতীয় রাশি দ্বিতীষের তিন গুণ, চতুর্থ রাশি 
তৃতগয়াটির চার গুণ: এখন চাঁরাঁট রাঁশর যোগফল ১৩২ হইলে, প্রথম অজ্ঞাত রাশাটি কত?” 
আধুনিক পদ্ধাততে অজ্জাত রাশকে 7 ধাঁরযা সমশকরণাঁট 'লাঁখলে তাহা দাঁড়ায় £_ 

&+2+0+24% 55182 

বেদশর ক্ষেত্র সংক্রান্ত পাঁরবর্তন সাধন কাঁরতে হইলে কির্্পে 'বাভন্ন মান্রার সমীকরণ 
সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার কয়েকটি দ্টান্ত দিতোছ। মনে কবা যাক, একটি প্রদত্ত বর্গ- 
ক্ষে্কে (বাহ্ ) একটি আয়ত ক্ষেত্রে রূপান্তাঁরত করিতে হইবে যাহার একটি বাহ্ 
হইতেছে 0; আয়ত ক্ষেত্রের অপর বাহু 2 কত? অর্থাৎ আমাদের 

(25542 

একঘাত সমণকরণাঁট সমাধান কাঁরতে হইবে। 
বোঁদক যজ্ঞান্ঘ্ঠানে 'মহাবেদশ'র প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাবেদী আসলে 



গাঁধতের আদ ইীতহাস--ভারতবষ' ১১ 

একটি সমাঁদ্ববাহ, ট্রাঁপাজয়ম, ইহার দুই সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘট ২৪ ও ৩০ এবং উচ্চতা ৩৬। 
এখন এই সমান্তরাল বাহদ্বয় ও উচ্চতাকে সমান অনুপাতে, অথাৎ ৮ গুণ বাড়াইলে 

০25২৪ 

২ ও বশ শপ ওল ও অত ও আট 

৮ 

1-৩৩! 

খর জর ক আর এ পর খু ০ এ পর 

0 ৩৩ 

8৪1 সমাদ্িবাহ]ু ট্রাঁপজিষম। 

ট্রাপজয়মের ক্ষেত্রফল যাঁদ ॥॥ বাঁধত হয, তবে » ও //-এর সম্পর্ক কিবুপ৮ অর্থাং 
দেখাইতে হইবে যে, 

0),1 ++ ঞ ্ 59 

ভাঁঙ্গয়া সহজ করিয়া খলাখলে উপারিউস্ত সমশীকরণাঁট দাঁড়ায় 

07255 079 +11% 

ইহা একটি দ্বিঘাত সমীকবণ। শতপথ ব্রাহণে //-এর কতকগঠ্ীল বশেষ মান ধাঁরয়া 
এইরূপ দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করা হইয়াছে। 

জ্যামিতি £ উপারউতন্ত আলোচনা বোদক হিন্দুদের জ্যামাত সম্বম্ধীয জ্ঞানের পরিচায়ক। 
ট্রাপাজযমের ক্ষেত্রফল /% (৫410) /2 জানা না থাঁকলে এইরূপ সমশকরণে পৌছানো 
অসম্ভব। বৈদিক যুগে জ্যামাতর নাম দিল 'শুহ্ব'। শুজ্বকাবগণ ধজ-রেখার ক্ষেত্র 
(০00111067] 0681০) রচনাষ, ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নিরৃপণে, বৃত্তকে বর্গে পরিণত 

করিতে (57051116110 01106) বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দযাছলেন। শুজ্বশাস্দে 

বোঁদক হিন্দুদেব পারদার্শতা ও বৌধায়ন, আপস্তদ্ব প্রমুখ শুত্বকারগণের নানা উন্তি বিশ্লেষণ 
করিয়া গাঁণতের অনেক ববাশন্ট এতহািক মনে করেন, তথাকথিত 'পিথাগোরাঁয় উপপাদ্য 
হিন্দুদের আবিচ্কার। এই উপপাদ্য হইল, সমকোণী ভ্রিভুজের আতিভুজের উপর অধ্কিত 
বগরক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল উহার অপর বাহূদ্বয়ের উপর আঁঙ্কত বর্গক্ষেত্রের ক্ষে্ফলের সমান। 
আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমূখ প্রখ্যাত বোদিক শুঙ্বকারগণ এই উপপাদাকে এইভাবে 
বর্ণনা কাঁরয়াছেন $--“একটি আযত ক্ষেত্রের কর্ণ যে বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল 

আয়তক্ষেত্রের বাহৃদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বরগক্ষেত্রের মিলিত ক্ষেেলের সমান।” হ্যাঞ্কেল, 

ইয়ুঙ্গে ()012) প্রমূখ পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের মতে পিথাগোরাস তাঁহার নামে প্রচালত 
উপপাদোর প্রথম আঁবজ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস হথ এই উপপাদ্য আঁবচ্কার সম্পকে গ্রীস, 
মিশর, ভারতবর্ষ ও চগনের দাবী চুলচেরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পিথাগোরাস 
ইহার আঁবিচ্কর্তা এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার আঁভমত, ভারতবর্ষে এই 
উপপাদ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আঁবহ্কৃত হইবার সম্ভাবনা প্রবল। ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত 
বৌধায়নের কাল খুখঃ প্ঃ ৮০০ অব্দ ধাঁরয়া মনে করেন, পিথাগোরাসের অনেক পর্বে হিন্দুরা 



্ 

৯২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

এই উপপাদ্যের কথা জানিত। তৈস্তিরীয় সংহতা ও শতপথ ব্লাহমণে এই উপপাদ্যের প্রয়োগ 
দেখা যায়।* 

কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়। কিছ; বলা খুবই কাঠন। কারণ বৌধায়ন, আপস্তম্ব, 

কাত্যয়ন প্রতি শূত্বকারদের কাল অনাশ্চত। সংাহতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনাকাল 

সম্বষ্ধে বর্তমান এীতহাসিকদের আভমত আমরা পূর্বেই আলোচনা কাঁরয়াছি। তাহারা বৌদক 
সাঁহত্যের এইরূপ প্রাচীনত্ব ্বীকার করিতে নাবাজ। বিজ্ঞানের সংপ্রাসদ্ধ এতিহাঁসক জর্জ 
সার্টন এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ভারতীয় দাবীর যৌন্তকতা আলোচনা প্রসঙ্গে নিচ্নোস্ত মন্তব্য 
করিয়াছেন £- 

+50101001 1])0 ৮71100150809060 1১010 (191 0৯20])10, 09, 011110900, 
1010) 0211) 01740 05101782016) 00011)000 1000% 11756 1)001) 1)971010 10057 

1)/501)9 1111)00 171090015. 11)010 21601070101 55 197500 01001) 1100 85১910])- 
1101) (101 (100 17101) 20010910501 4১198508101)215 51011 15 1310. 1015 1001, 
1100 09765 01 076 ১7115850085 (09165 01 0100 00970) 210 50 81100110511) 
(1101 01000 0091 ৮111) 01101] 11] (115 19911 01 006 11109100001), , 10 
15101601019 1)101)91)10 01100 0110 90153501145 0910 1010) & 1)01190 [১0510110৮19 
900 130 804 [১70-04/050121,01165 20 100995.1১001)1)]9 19056025005- 

097091),1 09 8910010, 17767040191 10 116 1115107) 0] 5৫671606 ৬০1. 1, 

1. 74. 

এই কাল নির্ণয় স্মানাশ্চত না হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ানক আঁবিজ্কাবের তগ্রাধকারের প্রশ্ন 
[চিরকাল নিত্ফল বিতর্কের বিষয় হইয়া থাঁকতে বাধ্য। 

চখন 

ভিউ-চ্যাং সয়ান-ঃ চীনে গাঁণতের গবেষণা ব্যাবলন, মিশব বা ভারতবর্ষের মতই 
: সপ্রাচন। ণটউ-্যাং সয়ান-শু। (0100-02108 59877-51)1) বা 'নিয খন্ডে পাটীগাঁণত' 

চগনদেশের প্রাচশনতম গাঁণাতিক গ্রল্থ। খীঃ পঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চ্যাং সাং মেত্যু খুঃ 
পৃঃ ১৫২ অব্দ) নামে এক গাঁণতজ্ঞৰ এই পাটাগাঁণত প্রাতসংসকার করেন। “চউ-চ্যাং 
সুয়ান-শু'র এই প্রাতিসংস্করণাঁটই এক্ষণে সংরক্ষিত। মূল গ্রন্থাটর রচায়তা কে ও কখন 
ইহা রচিত হইয়াছল, সে সম্বন্ধে নাশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। চৌনক লেখকদের ধারণা, 
খ7ীঃ পৃঃ ২৭০০ হইতে ২৬০০ অব্দের ভিতর গ্রন্থটি রাঁচত হইয়া থাকিবে। 

চীনদেশের প্রাচীন গাঁপাঁতক জ্ঞান সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে ণচউ-চ্যাং সুয়ান-শু' যে 
একটি আঁত মূল্যবান গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার নয়টি খণ্ডে যথাকুমে নিম্নোন্ত বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে ₹--৫১) ক্ষেন্রজ্যামিতি, ভগ্নাংশ; (২) ন্ৈরাঁশক নিয়ম (1016 01 07766) 
সম্পকতি.বিবিধ প্রধ্ন; ত৩) সম্ভূয-সমৃখান (198110076151)1])): (৪) বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয়) 
(৫) ঘন-জ্যামিতি; (৬) 'বামশ্র প্রক্রিয়া (41152811013); (৭) লাভ-ক্ষীতির অঙ্ক; (৮) একাধক 
অজ্ঞাত রাশি সম্বলিত একঘাত সমীকরণ: এবং (৯) 'পিথাগোরীয় উপপাদা। 

*....]170 [11100 739001025219. (800 730), 17 ৮0050 58194 6,00৮ 
17661 101) 07606006151 01700012110] 01 016 0000107, %/25 10010) 81706110700 
0176 0166) ১5107880105, 11086211065 ০1 213191709101018 0110 9000] 2) 0106 7808016- 
90106 $761116. 0110 59141771116. 1372101716786 (02000 7১00), 100676 216 6880175 
(0 1১611656 10 10 190 2১ 010 05 116 728111)776. 2110 001161 58771165 (0. 3000 
2.0)--৬০010 11200010011055 01117617076426 01 17772 7 058১. 

শ 0. 9218087, 170080810 £9 17612251019 01 50696, ০01. 1, 0-185, 



গঁপিতের ভাদ ইীতহাদ-_চণন রি 

ক্ষেব্র-জ্যামীতর আলোচনা প্রসঙ্গে ত্রিভুজ, ট্রাঁপাঁজয়ম, বৃত্তের ও বন্তাংশের ক্ষেত্র নিরূপণের 
নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ £ 

0 

িভূজের ক্ষেত ১ ৫/) ৫- ভুমি; /, ₹উচ্চতা; 
] 

ট্রাপজিয়মের ক্ষেত্র -.)- (৫1465) /) 7 ৫1, ৫45. সমান্তরাল বাহদ্ধয়, /- উচ্চতা, 

] 
বৃত্তের ডি ০৫ ৰ 

3115 
অথবা 4 4 ৮ -পারাধ, 

4 4 ব্যাস; 
অথবা রা 6. 

| নি ৬ 

বৃত্তাংশের ক্ষেবত্র--_২,- (0+102); 6» জ্যা, /-উচ্চতা। 
4 

একটু লক্ষ্য কারলেই দেখা যাইবে, চোনিকেরা ্ -এর মান ৩ ধারয়া বৃত্তের ক্ষেত্রফল 'নর্ণয় 

কারত। ঘন-জ্যাঁমাততে প্রিজম্, সিলিপ্ডার, পরামভ, শঙ্কু, কশলক প্রীত ঘনর আয়তন 

ধ্ণয় কারবার নিয়ম আলোচিত হইয়াছে। 

গচউ-চ্যাংএ আলোচিত 'বাবধ প্রশ্নের একাঁটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে। ১০ ফুট উচু 

একাঁট বাঁশের উপারভাগ ভাঁঞ্গিয়া গোড়া হইতে ৩ ফুট দূরে ভূমি স্পর্শ কাঁরলে, ভূমি হইতে 

কতদূর উচ্চে বাঁশাঁট ভাঁঙ্গায়াছে? উচ্চতার মান "* ধাঁরলে উত্তর দেওয়া হইয়াছে এইরূপ £- 

55:88 
727-2%19 

ভারতপয় গাঁণতজ্ঞ ব্রহযগুস্ত জেন্ম_খীঃ অঃ ৫৯৮) এই ধরনের অনেক প্রশ্পের 

আলোচনা করেন। 
আর একটি 'বাবধ প্রশ্নে, বর্গাকাতি একটি সহরের চার সীমার ঠিক মধ্যস্থলে একটি 

কারয়া তোরণ আছে। উত্তর সীমান্তবতরশ তোরণাঁটির ২০ গজ উত্তরে একটি বৃক্ষ অবাস্থত; 

দাক্ষণ তোরণ হইতে ১৪ গজ দাঁক্ষণের এক স্থান হইতে এবং এইখান হইতে আবার বরাবর 

পশ্চিমাঁদকে ১৭৭৫ গজ হাঁটয়া যেখানে পৌছানো যায়, সেই স্থান হইতে বৃক্ষটিকে দেখা 

যায়। বর্গাকৃতি সহরটির ভূজের দৈর্ঘ্য কত? সমস্যাট একাঁটি দ্বি্ঘাত সমীকরণকে নির্দেশ 

কাঁরতেছে। সমশকরণাটি হইতেছে এইরৃপঃ 
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দেখা যাইতেছে চোনক গাঁশতজ্ঞরা এই সময় দ্বঘাত সমশকরণের সাহত পাঁরাঁচিত ছিল। তায়পর 

ধনাত্মক ও খ্বণাত্বক সংখ্যাও তাহাদের ব্যবহার কাঁরতে দেখ
া যায় 

সান-তজ; সয়ান-চিং£ চ্যাং সাংএর পর উল্লেখযে গ্য চোনিক গাণতজ্ঞ হইলেন সান-তজ;। 

ইনি খশস্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে জপাঁবত ছিলেন এবং 'দান-ধজ সংয়ান-চিং বা 

'সান্ত্জুর পাটগগাঁণত' নামে গ্রদ্থাট প্রণয়ন করেন। এই পাটীগাঁণত “চউ-চযাংং অপেক্ষা 

অনেক বেশণ প্রপলীবদ্ধ। তিন খণ্ডে গ্রন্থাট সমাপ্ত। আলোচা [িষষবদ্তুর মধ্যে আঁনর্ণের 

ক, 09107744 215697) 91 810176772415, 71502111905 1926, [১ 22, 

1 08101, 4০০ ৫৫. 



১৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

সমীকরণ, সংখ্যা, ওজন ও পাঁরমাপ-পদ্ধাত উল্লেখযোগ্য। একটি খণ্ডে পদার্থের ঘনত্ব সম্বন্ধে 

সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। 
পরবতর্ চৈনিক গাঁণতজ্ঞদের আলোচনা এখানে অপ্রাসাঙ্গক। গ্রীকদের আবিভগবের 

পূর্বে ব্যাবিলনীয, মিশরশয ও বোদিক হিন্দুদের সমসময়ে চৌনকদের গাঁশাতিক জ্ঞান কিরুপ 

ছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বালবার চেষ্টা করিলাম। ইহা জানিবার একমাত্র নিভরযোগ্য 

সূত্র "চিউ-্যাং সুযান-শু'। কিন্তু চ্যাং সাং-এর সংস্করণে গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশগ্দাল 

যথাযথভাবে কতদূর সংবক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। ইহাতে পরবতাঁঁ কালের উন্নততর 
জ্ঞান যে প্রক্ষিগত হয নাই, তাহা কে বলিতে পারে ? 

৩.৪। জ্যোতির্বিদ্যার আঁদ ইতিহাস 

ব্যাৰলন 

আমরা বালিয়াছি প্রাচীনকালে পূথবীর সব গাঁণত চর্চার এক প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল 
জ্যোতিষ। এই জ্যোতিষ আবার কৃষি-নিভ'র অর্থনীতি হইতে উদ্ভূত। গম, বার্ল প্রভাতি 
শ:স্যর চাষ এবং এই চাষের উন্নতিকলপে খাল কাটিযা তাহীগ্রস্ইউক্রোতিস্ নদীর জলের 
সাহাযো উপত্যকায় নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা প্রাচীন সূমের ও মেসোপোটোমযার সমৃদ্ধির 
অনাতম কারণ। এই ধরনের আবর্তমান তৎপবতার জন্য কালের 'হসাব রাখা অত্যাবশ্যক। 
কখন ধতু পাঁরবর্তন হইতেছে, কখন বংসর ঘুরিয়া যাইতেছে, তাহা নিবুপণেব উপাষ জানা 
না থাকলে কীষ-নিরভর অর্থনীতর সাফলা সুদূ্বপরাহত। প্রাথামক জ্যোতিবিদ্যাব 
আঁবভগবের পক্ষে ইহা বড় অনুকূল অবস্থা। 

দিন, মাস ও বংসর£ সময় নিরূপণে দিন ও রানুর পরিবর্তন প্রথম হইতেই এক আত 
শিভ'রযোগ্য মাপকাঠি হিসাবে বিবোচত হইয়াছিল। সূর্যের উদয়স্ত কালের গতি সম্বন্ধে 
মানুষকে প্রথম সচেতন কাঁরয়া তোলে । ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর মাপকাঠি বা এককের বখন 
প্রয়োজন হইল তখন ধীরে ধীরে চম্দ্রুকলার নিয়মিত হাসবাঁদ্ধর প্রাত তাহার দৃষ্ট নিবদ্ধ 

হয়। ক্রমশঃ চম্দ্রকলার পর্যায়-কাল সম্বন্ধে মানুষের নিশ্চিত ধারণা জণন্মিল। এক অমাবসা। 
হইতে আর এক অমাবস্যায় পেশীছতে সূর্যের যে ৩০ বার উদয়াস্ত ঘটে ইহা সম্ভবতঃ বহু 
বংসরের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফল। চন্দ্রের পর্যা-কাল নিরুপিত হইবার পর খতু-পরিবর্তনের 
হিসাব রাখা অনেক সহজসাধা হইল। এক শীত গিয়া আর এক শত আঁসতে সূর্যের 
কতবার উদয়াস্ত হয় তাহার হিসাব না রাখা কতবার অমাবস্যা হয় তাহার হিসাব রাখা 
অনেক বেশশ সহজ। এইভাবে ধীরে ধারে প্রাচীন কাষ-নির্ভর জাতিদের মধ্যে সর্বাগ্রে দিন, 
মাস ও বংসরের ধারণা জল্মিযাছিল। 

খ:ীঃ পৃঃ ২০০০ অব্দেরও পূর্ব হইতে ব্যাবিলনধয়দের যে পাঁঞ্জকা ব্যবহার কাঁরতে দেখা 
যায়, তাহাতে ৩০ দিনে এক মাস ও ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে এক বংসর নির্ধারিত হইয়াঁছল। 
আমরা এখন জানি, রাঁবমার্গে সূর্ধের একবার ঘঁরয়া আসবার জন্য, আরও সাঁঠকভাবে 
বাঁলভে গেলে পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য, ধতু-পাঁরিবর্তন ঘাঁটয়া থাকে। এই 
প্রদাক্ষণের পর্যায়-কাল ৩৬০ দন নহে, ইহা ৩৬৫.২৪২২ 'দিন। চন্দ্রের পর্যায়-কালের 
1ভ্তিতে বৎসরের হিসাব রাখিতে গেলে কয়েক বংসর পরেই দেখা যাইবে ধতুর আঁবর্ভাবের 
সময় বিশ্ঞ্খলভাবে আগাইয়া বা পিচাইয়া যাইতেছে, কিছুতেই তাহাদের ৩৬০ দিনের 
বংসরের গণ্ডীর মধো ধারিয়া রাখা যাইতেছে না। এই বিরান্তকর অস্ীবধা সম্বন্ধে 
ব্যাবলনয়রা আত প্রাচীন কাল হইতেই অবাঁহত হইয়াছিল। সৌর রংসরের সাঁহত চাল্দ্ 
বংসরের অসম্গাত দূর করিবার জন্য তাহারা কয়েক বংসর অন্তর অন্তর একটি কারিয়া মলমাস 



জ্যোতীর্বদ্যার আদ ইতহাস-_ব্যাবিলন ১৫ 

প্রযোজনার কৌশল বাহর করে; অর্থাৎ মাঝে মাঝে ১৩ মাসে বৎসর ধার্য কারবার (বাঁধ বলবং 
করা হয়। এই মলমাসে সর্বপ্রকার ধর্মীন্জ্ঠান নাষদ্ধ। কোন বংসব মলমাস যোজনা কাঁরতে 

হইবে তাহা স্বয়ং রাজা রাজপুরোহতের পরামর্শ অনূযায়ী 'নাদর্ট কাঁরতেন। 
পর্যবেক্ষণের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঁবলনয়রা 'ঠিক কয়াদনে এক চান্দ্রমাস হয তাহ। 

ধুনর্ভুলভাবে নির্ণয় কাঁরতে সমর্থ হয়। খশীঃ পুঃ &০০ অবন্দে নবারযান্ন; ও খঃ পুঃ ৩৮৩ 
অন্দে কাঁদন্নু চান্দ্রমাসের যে হসাব দেন তাহার সাহত অধুনা নিত হিসাবের আশ্চর্য 

মল আছে। 

নবারয়াল্ আনুমাঁনক খুঃ পৃঃ ৫০০ অব্দ)--২৯:৫৩০৬১৪ দিন 

ধকাঁদন্নু (আনুমানিক খত পু ৩৮৩ অব্দ)-২৯ ৫৩০৫৯৪ দন 

আধানক হিসাব -২৯ ৫৩০৫৯৬ 'দন 

রাশিচক্র £ সূর্য ও চন্দ্রের আপাত আহক গাঁত ছাড়া আকাশে স্থির নক্ষত্রদেব 
অনুপাতে ইহাদের যে আর একপ্রকার গতি আছে ব্যাবিলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা এই সত্য 
আবচ্কার কারযাঁছল। আপাত-দণ্টিতে মনে হয় সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ যেন আকশে 
একটি শবশেষ পথে পাঁথবীকে কেহ দ্রুতগাঁততে কেহ ধারে পাঁরক্রমণ কারতেছে। এই 
পাঁরক্কমণ পথে যেসব তারকার বা তাবামণ্ডলেব অবাঁস্থাত, তাহাদের চাহন্ত ও 'বাভন্ন নামে 

আঁভাহত কাঁরয়া ব্যাবলনীয় জ্যোতার্বিদেরা একাঁটি বাশিচক্রের পাঁরকল্পনা করিয়াছিল। 
সূর্য বংসরে একবার বাঁশচক্রকে সম্পূর্ণ ঘাবয়া আসে, সুতরাং ইহাকে সমান বাব ভাগে ভাগ 

কাঁবলে প্রতি মাসে রাশিটক্রে সূর্যের অগ্রগাত 'নাঁদন্টি হইযা যায। এক একটি ভাগের প্রধান 
তাবকা বা তাবামণ্ডল লক্ষ্য কবিয়া ও পাঁরচিত জন্তুজানোযারের সাঁহত তারামণ্ডলের সাদশ্য 
কঙ্পনা কারয়া কোন ভাগের নাম বৃষ, কোন ভাগে কক, কোন ভাগের বৃশ্চিক ইত্যাঁদ 
দেওয়া হইল। নিতান্তই কহ্পনাপ্রসৃত এই নামগুলি কাল সহকারে লোকের মনে এমনই 
গাঁথযা যায যে, রাঁশচক্কের তারামণ্ডলেব সেই পুরাতন নাম আজও চলিযা আসিতেছে। 
কোন কোন স্থানে জন্তুজানোয়ারের পারবর্তে সে দেশের পৌরাণক গল্পের বীরদের বা 

দেব-দেবীর নামে তারামণ্ডলগুিকে উৎসর্গ কারতে দেখা যায। এইরূপ নামকরণের ধরন 

জ্যোতীর্বদাব সংপ্রাচীনত্বের আব একটি প্রমাণ। 
সপ্তাহ ও বার £ ব্যাবলনশযদেব আর একটি উল্লেখষোগা আবিজ্কার সপ্তাহ ও বার। 

সপ্তাহ আঁবজ্কারের পূর্বে তাহাবা মাসকে সম্ভবতঃ ৬ ভাগে ভাগ কাঁরয়াছল। এক এক 

ভাগে পাঁচীদন। পবে ৭ দনে একটি সপ্তাহ ধারিযা মাসকে মোটামচটি চার ভাগে ভাগ কারয়া 

লয়। ৭ গ্রহ আবচ্কারের সঙ্গে সম্তাহের ধাবণা যে তাহাদের মাথায় আঁসয়াছল তাহা 

সুনিশ্চত। উপরন্তু ৭ সংখ্যাকে তাহারা যাদশান্তসম্পন্ন একাটি বিশেষ সংখ্য। জ্ঞান কাঁরত। 

সপ্তাহের এক একট দিন এক একটি দেবতান নামে উৎসগরকিত্ হইয়াছিল: এই দেবতারা 

এক একট গ্রহ। সপ্তাহের ৭ দিনের নামকরণ কিভাবে হইয়াছিল এবং তাহার পর্যায়-কাল 

কির্পে দিণপত হইত তাহা বিশেষ কৌতহলোদ্দীপক। গ্রহ ও গ্রহদের অধিপাঁত ব্যাবিলনীয় 

দেবতাদের নাম হইল 
গ্রহ__ শান বৃহস্পতি মঙ্গল রাঁব শুক্র বুধ চন্দ 

(১) (২) (৩) (8) (৫) (৬) (৭) 

ব্যাঁবলনীয় দেবতা-- দানব মার্দক + নের্গাল শামাশ ইশৃতার নাব্য সিন 

(মড়ক) (রোজা) (যুদ্ধ) (ন্যায়) (প্রেম) (লেখন) (কৃষি) 

পৃথিবশ হইতে গ্রহদের আপাত-দরত্ব হিসাবে উল্টা দিক হইতে গ্রহগঘাঁলকে সাজানো হইয়াছে। 

ব্যাবিলনগয়রা দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ কারিয়াছল। উপারউন্ত দেবতারা ঘ্বারয়া ঘুরিয়া 

প্রাত ঘণ্টার উপর নজর রাখিত। একটি নূতন দিন আরম্ভের প্রথম ঘণ্টায় যে দেবতার 



৯৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

পাহারা দিবার কথা তাহার নামে সেই দিন উৎসর্গ করা হইত। উদাহরণস্বরূপ, শানবারের 

প্রথম ঘণ্টার পাহারাদার শানগ্রহ বা নানিব দেবতা (১), পরের ঘণ্টার দায়ত্ব বৃহস্পাঁতর (২), 

তার পরের ঘণ্টার মঙ্গলের (৩), ইত্যাদি। 

ঘণ্টা ১২৩৪৫ ৬৭ [৮৯১০ ১১১২ ১৩১৪] ১৫ ১৬১৭ ১৮১৯ ২০ ২১ 
পাহারাদার 
দেবতা ১২৩৪৫৬৭১২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭] ১ ২ ৩ ৪ & ৬ ৭] 

ঘণ্টা ২২ ২৩২৪ ২৫ 
গাহারাদার দেবতা ১২৩৪ 

উপরের হিসাবের দিকে দম্টিপাত করিলে দেখা যাইবে শাঁনবারের সর্বশেষ ঘণ্টার ভার পাঁড়য়াছে 
মঙ্গলগ্রহের উপর। সুতবাং পরের দিনের প্রথম ঘন্টার দায়িত্ব রাবর; অতএব পরেব দিন 
রাববার। এইভাবে হিসাব করিলে পর পব বারের নামগ্াল পাওয়া যাইবে ।* 

পাঞ্জকা রচনায় বারের কোন জ্যোতিষীয গুরুত্ব নাই। কিন্তু কাল সহকারে মানুষের 
জবনযাতর সাঁহত ইহা এমনভাবে জড়াইয়া পাঁড়যাছ্ে যে মাস বর্ষের মত ইহাও কাল নরপণের 
এক প্রুধান মাপকাঠি হিসাবে বিবৌচত। বর্তমানে বহুগুণ উন্নত জ্যোতিষীয জ্ঞান অবলম্বনে 
অনেক সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত পাঁঞ্জকা রচনা সম্ভবপর হইলেও বারের কুসংস্কার তাহাব এক 

প্রধান অন্তরায়। 

গ্রহ-গাতি £ গ্রহদের গাঁত-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ব্যাবিলনীয় নক্ষতরদর্শকেবা আতি নির্ভুলিভাবে 
লাঁপবদ্ধ কাঁরযা গিয়াছে। তাহাদের আমলে নির্ভূলভাবে সময় নিরূপণের কোন নিভরযোগ্য 
যন্ম ছিল না। ব্যাবিলনীয়রা অবশ্য জলঘাঁড় ও সূর্যঘড়ির ব্যবহার জানত, কিন্তু এইরূপ 
ঘাঁড়র সাহাযো 'দনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের নিলি হসাব করা রীতিমত এক দুরূহ ব্যাপাব 
ছিল। ইহা সত্তেও গ্রহদের গতি, সেই গতির নানা বৈচিত্র সম্বন্ধে তাহারা যেসব তথ্য 
আঁবচ্কার কারযাঁছল তাহা আশ্র্যরূপে নিভূলি পর্যবেক্ষণের পাঁরচায়ক। শুক্র গ্রহ আট 
বংসরে পাঁচবার দিগন্তের অবিকল ঠিক একই জাযগায় দেখা দেয়, ব্যাবিলনীয় নক্ষত্রদর্শকের! 

খেষ্টজন্মের প্রা দুই হাজার বংসর আগে এই প্রকার তথ্য আবিচ্কারে সফলকাম হয়। ঠিক 
কতাঁদনে চান্দ্রমাস হয় তাহা একটু আগে উল্লেখ কারয়াছ। এইরূপ আর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ 
জ্োতিষীয আবিচ্কার হইল, গ্রহণ সংঘটিত হইবার কাল পর্বাহে4 নির্ণয় কারবার পদ্ধাত 
ও ক্লাম্তাবন্দুর অয়ন-চলনের আঁবচ্কার। 

সর্ধগ্রহণ ও সারোপিক পর্ধায়-কাল £ আমরা জানি সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসিয়া 
পাঁড়য়া স্ঘকে সামাযকভাবে আড়াল কারবার জন্যই সূর্যগ্রহণ ঘঁটয়া থাকে। সূর্য, 
পৃথিবী ও চন্দ্র যাঁদ একই সমতলক্ষেত্রের উপর অবাস্থত থাকিষা পরিকূমণ কারত, তবে প্রাত 
মাসেই অমাবস্যায় একবার কাঁরয়া সূর্যগ্রহণ হইত। কিন্তু তাহা হয় না. কারণ পাঁথবী ও 
চন্দ্রের পরিক্রমণ-পথ একই সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত নহে। ব্যাবলনীয়রা আবিচ্ষার 
করে, ৬৫৮৫ দনের বা ১৮ বংসর ১১২ দনের ব্যবধানে স্্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। সূর্যগ্রহণের 
এই গর্যায়-কালের নাম 'সারোঁণক পর্যায়-কাল' ($2101210 001০) বা সংক্ষেপে 'সারোস'। 
সারোণিক পর্যায়কাল আবিচ্কারের ফলে ব্যাঁবলনীয় জ্যোতীর্বদেরা সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে 
ভবিধাম্বাণী করিতে পারিত। গ্রীকরা ব্যাবিলনীয়দের কাছ হইতে এই পদ্ধতি শিক্ষা করে 
এবং সম্ভবতঃ এই পদ্ধাতবলেই প্রীসদ্ধ গ্রীক বিজ্ঞনশী থালেস্ সূর্যগ্রহণের ভাঁবষাদ্বাণ 
কারতে পারিতেন। ১৮৬০ খুপজ্টাব্দের ১৮ই জূলাই, ১৮৭৮ খাীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই ও 

* 17৬. ঘি, 9918, 7116 160077০111০ 1771171. 022167116) (7 70971017160, 
[70৮92) 901601706৩5 25001810101, 1982, ১. 18, 



জ্যোতীর্বদ্যার আদ ইতহাস-ব্যাঁবলন ৯৭ 

১৮৯৬ খটষ্টাব্দের ৯ই আগল্ট যে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হইয়াঁছল তাহা সাবোণক পর্যীয়- 
কালের একটি আধুনিক দচ্টান্ত 

ক্লান্তাবিল্দটর অয়ন-চলন £ ক্রাক্তাঁবন্দূর অয়ন-চলনের ([:0015101) 01 1180 
€00100565) আঁবিচ্কার সম্পর্কে যদিও গ্রীক জ্যোতার্বদ্ হিপার্কাসের (খীঃ পু 
১৯০-১২০) নাম ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত, 'হপার্কাসের প্রায় দুইশত বংসব পূর্বে ব্যাঁবলনীয 
জ্যোতার্বদ্ 'কাদল্ল এই গ্৮রুত্বপূর্ণ জ্যোতষীয় আবিদ্কারটি করিয়াছলেন। কষেক সহস্র 
বংসর যাবৎ নিরবচ্ছিম্রভাবে গৃহীত জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণের ফল মিলাইতে গিযা কাঁদি 
লক্ষ্য করেন যে, আকাশে নক্ষত্রদের অবস্থান প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমানভাবে কিছুটা বদলাইযা 
গগযাছে। ইহাতে তীহার প্রত্যয হয, ক্রান্তীবন্দুদ্বয় কমশঃ সারয়া যাইতেছে। হপার্কাস্ 
ধকাদমুর আঁবজ্কারের কথা জানিতেন কিনা তাহা বলা যায় না, তবে ব্যাবিলনীয় নক্ষতর- 
তাঁলকা পরণক্ষা করিবার কালে 'তাঁনও যে এই সত্য উপলব্ধি করেন তাহা একপ্রকার 
সানিশ্চিত। হিপার্কাস্ ও কোপার্নকাসের জ্যোতিষীয় গবেষণা আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রান্তি- 
িন্দুর অয়ন-চলনের কথা আবার 1ববৃত হইবে। 

নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ছাড়া এই প্রকার জ্যোতিষায জ্ঞানের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, 
ধারাবাহকভাবে পরম নিষ্ঠাৰ সাঁহত ব্যাঁবলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা জ্যোতিষীয পর্যবেক্ষণ 
শলাপবদ্ধ কারযা গিয়াছিল। খুঃ পৃঃ ৭৪৭ অব্দে নবোনসোরের রাজত্বকাল হইতে খ.খ্টীষ 
১০০ অব্দ পর্যন্ত একটানা পর্যবেক্ষণ গ্রহণের ও সেই পর্যবেক্ষণ সাবণীর আকারে 'লীপবদ্ধ 
কাঁরবাব এক দষ্টান্ত এতিহাঁসকগণ আঁবতকার করিয়াছেন। খনীঃ পুঃ ৩০০০ অব্দেবও 
পর্ব হইতে ধাবাবাহিকভাবে গৃহীত জ্যোতিষীয পর্যবেক্ষণের কতকগুলি মূল্ময লাপ সমমেরেক 
এক মন্দিরে পাওয়া গিষাছে। হাম্মরাবিব (খীঃ পুঃ ২০০০) এক অনুশাসনে দেখা যাষ, 
ব্যাবলনেব রাজাবাই ছিল জ্যোতিষীয় তৎপরতার প্রধান পৃচ্তপোষক। রাজার আদেশে 
জ্যোতার্বদ্ ও নক্ষত্রদর্শকেরা নিযুস্ত হইত; তাহাদের কার্য ছিল নিয়ামতভাবে গ্রহ-নক্ষবরেব 
অবস্থান ও গাঁত পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া যাওয়া, মাস, বংসর, খতু প্রভৃতি আঁবর্ভাবেব কথা রাজার 
[নিকট জ্ঞাপন কবা এবং পাঁঞ্জকা প্রণয়ন ও সংস্কারসাধনে তাঁহাকে সাহায্য করা। অনেক ক্ষেত্রে 
রাজা নিজেই ছিলেন রাজ্যে সর্বোচ্চ পুরোহিত ও জ্যোতীর্বদ্। 

ব্রহ্াপ্ড-পাঁরকল্পনা £ পর্যবেক্ষণের এইরূপ উন্নাতি সত্তেও ব্রহমাণ্ড-পাঁবকজপনায় 

ব্যাবলনীয়বা সেই অনুপাতে বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন কাঁরতে পারে নাই। তাহাদের 
ধাবণা ছিল, পরথবশী একাট বন্ধ বাক্সের মত: এই বাক্সের মধ্যস্থলে পাঁথবীব ভূভাগ; এই 
ভুভাগেব কেন্দ্রদেশ হইতে একটি বিরাট পাহাড় উপরে উঠিযাছে; ইউফ্রোতিস্ নদীর উৎপত্তি 
এই পাহাড় হইতে! ভূভাগেব চাঁরাঁদক বেন্টন কাঁরয়া রাহয়াছে সমুদ্র, এই সমুদ্রের পরেই 
স্বগীঁ'য় পর্বতমালা আকাশকে ধারণা কাঁয়া রাঁহয়াছে। কোন কোন ব্যাবলনীয় জ্যোতীর্বদ্কে 
পুথবীকে গোলকবৃপে পাবকঙ্পনা করিতে দেখা যায। 

কঙ্পনাপ্রবণ গ্রধকরা ব্যাঁবলনীয় জ্যোতিষের পারিকজ্পনার দাঁরদ্যু পূরণ কবিযাঁছল। 
জ্যামাত ও গাঁণতকে জ্যোতিষায় পাঁরকল্পনা রচনার কাজে প্রয়োগ কাঁরয়া তাহারা ব্রহয়াণ্ডের 
ও নক্ষব্রজগতের যে চিত্র আকবার প্রয়াস প্রায়, ব্যাধলনীয় বা গ্রীকপূর্ব কোন জাতির 

জ্যোতিষে তাহার তুলনা নাই। সেইরূপ পর্যবেক্ষণ-জ্যোতিষে আবার গ্রীকরা ছল দর্ধল। 
গ্রকদের সূদশর্ঘ বৈজ্ঞানিক গবেষণার হাতহাসে ধারাবাহক ও একনিষ্ঠভাবে জোোোতিষাষ 
পর্যবেক্ষণ গ্রহণের নাঁজর 'ববল। এসিয়া মাইনরের উপকূলে উর্পানবৌশক আযোনীয় 
গ্রীকরা প্রথম ব্যাবিলনণয় পর্যবেক্ষণের সহিত পাঁরচিত হয়। কিন্তু পারসিকদের আক্রমণে 
এঁসয়া হইতে বিতাঁড়ত হইলে গ্রশকদের এই সুযোগ নষ্ট হয়। অধ্যাপক জ্যাপ্টনি প্যান 

₹৯. 0], 4 5707 17507 01451707077, 10001, 1898 ; 09: 20. 
1০. 81259610, 216 702011 01 0802152107, 1910, 
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কোয়েক দেখাইয়াছেন, আলেকজান্দারের 'দগৃবিজয়ের পর পাশ্ম এসিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য আবার 
গ্রকদের পদানত হইলে গ্রীক জ্যোতার্ধদেরা ব্যাবলনীয় জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের সুবিধা 
গ্রহণে সমর্থ হয়। ব্যাবলনায় পর্যবেক্ষণ ব্যবহার কারতে পারিবার জন্যই 'হিপার্কাস্ উলেমশী- 
প্রমুখ পরবতর্ঁ গ্রীক জ্যোতার্বদগণ ভূকেন্দ্রীয় পাঁরকঙ্পনা রচনায় অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ 
কারয়াছিলেন।* 

মিশর 

সাধারণভাবে জ্যোতিষী গবেষণায় প্রাচীন 'মশর ব্যাঁবলনেব মত অগ্রগামশ না হইলেও 
[মশরে জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণ ও পাঁঞ্জকা রচনাব ইতিহাস স:প্রাচীন। আনমানক খুীঃ পৃঃ 
৪২৩৬ অব্দ হইতে 'মশরায়রা চান্দ্রমাসের 'ভাত্ততে বংসরের হিসাব রাখিতে আরম্ভ করে। 
চাল্দ্রবংসরের হিসাবে বংসর নির্ণয় কারবার অস্ীবধা সম্বন্ধে প্রাচীন মিশবীষরা ব্যাবলনীযদের 
অনেক আগে অবাহত হইয়াছিল। নীলনদেব নিযমিত বন্যা হইতে এই অসঙ্গাত ধরা পড়ে। 
এই অসঞ্গাতর কথা জানা সত্তেও বহন পর্যন্ত মিশবে পাঞ্জকা-সংস্কারের কোনরূপ চেষ্টা 
দেখা যায় না। সম্ভবতঃ পুবোহতদের বা রাজনাব্গের কুসংস্কারজনিত 'িরুদ্ধতার জন্য 
পাঁ্জকা-সংস্কার সম্ভবপর হয নাই। খুীঃ পৃঃ ২০০০ অন্দের অনুরূপ সময হইতে 
মিশরাঁয় পার্জকায় সৌব বংসরেব প্রবর্তন পরিলাক্ষিত হয। নগলনদেব প্রথম বন্যার আগমনে 
জুন মাসে আকাশে মিশবীযদের 'সকৃটিস' (১০1১) গ্রেকদের 'সারয়াস (91105), 
আমাদেব লুব্ধক) নক্ষত্রেব আবভব লক্ষ্য কাঁবযা তাহারা বংসব গণনা আরম্ভ করে। লব্ধক 
নক্ষপ্নের আবির্ভাবের দিন হইতে নূতন বংসরের সূচনা বির্ধাবত হয। এই সংস্কাবের পব 
মিশরীয় সৌর বংসবে ৩৬৫ দিন ধার্য হয: শীকন্তু ৩০ দিনে এক মাস ও ১২ মাসে এক 
বংসর এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। ইহাতে যে পাঁচাঁদন আঁতীরন্ত থাকিযা বায তাহা কোন 
মাস বিশেষের সহিত যুক্ত না কাঁরয়া একেবারে বৎসরের শেষে য্যন্ত হয়। এই আঁতী'রন্ত পাঁচ 
দিনের নাম 'এপাগোমেনা' (61১82016108); িশরীয় নানা দেবদেবীর পূজা, অর্চনা ও 
উৎসবের জনা এই পাঁচ দিন উৎসগর্কৃত হয়।1 

সোথক পর্যায়-কাল £ তথাঁপ একটু ভুল রাঁহয়া গেল। প্রকৃত সৌব বংসর অপেক্ষা 
ইহা ট্ বা.২৪২২ দন কম। প্রা বংসরে ১।৪ দিন কম ধারবার জনা ১৪৬১ বংসর পরে 
পুরা একটি বংসবেব বাবধান হইয়া যাইবে: অর্থাং লুব্ধক নক্ষব্রের আঁবর্ভাবেব দিন একটু 
একট. কাঁরয়া 'পছাইযা আবার ১৪৬১ বংসর পবে নৃতন বংসরেব ঠিক প্রথম 'দনাটতে ইহা 
দেখা দিবে। এই পর্যায়-কালের নাম 'সোথক পর্যায-কাল' (9011010 0৮০6) । মশরায়রা 
সোঁথিক পর্যায়-কালের কথা আঁবচ্কার করে। অবশ্য এই অসঙ্গতি দূর কারবার জন্য তাহারা 
আর ১৪৬১ বৎসর অপেক্ষা কাঁরত না: ৪ বংসর অন্তর বংসবের শেষে পৃবোৌন্ক ৫& দিনের 

পারবর্তে ৬ দিন যোজনা কাঁরযা বৎসরের সাঁহত খধতুর বা নখলনদের বন্যার সামঞ্জস্য 
অব্যাহত রাখিত। অর্থাৎ আধুনিক ণলপূ-ইযাব' মিশরীয় আবিচ্কার। বলা বাহূল্য, মিশরীয 
পাঁজকা সহজ ও 'বজ্ঞানসম্মত। প্রাচীনকালে প্রায় সকল জাতিই এই পাঞ্জকার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
কারয়াছিল, পারসকরাজ দরায়ূস খ:ঃ পৃঃ ৫২০ অন্দে এই পাঞ্জকা তাঁহাব রাজ্যে প্রবর্তন 
করেন। বর্তমানকালেও কিছ কিছু পাঁরবর্তন সাধন কাঁরয়া কপ্ট্, আর্মেন)য় প্রভাত জাতিরা 
এই পাঁঞ্জকা বাবহার কাঁরতেছে। 

রাঁশচক ও আকাশে বিভিন্ন তারা ও তারামন্ডল সম্বন্ধে মিশরণয়রা পাঁরাচত ছিল। 

* অধ্যাপক আশ্টনি প্যানকোয়েক রয়্যাল আস্ট্রনমকাল সোসাইটির জজ" ডারউইন বন্তুতায় এই 
মত বান্ত করেন। এই বন্তৃতার সারাংশ ৯৪/176, ৬০]. 169. 4১1911 19, 192, 7১. 66 এ দুষ্টব্য। 

11. খৈ. 9717, “1186 হি) 01 1106 [10191 071677027, 5046066৫081. 
111, ৬০]. 18, 0. 9. 40850, 1952, 
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তাহারা নক্ষত্র-নানাচতর রচনায় পারদর্শী ছিল। ধ্রুবনক্ষত্রের চাঁরপাম্বস্থ নক্ষত্রদের তাহারা 
বিশেষ যত্ের সাহত পর্যবেক্ষণ করে। ধ্ুবনক্ষত্র হইতে উত্তরাদক যথাযথরূপে নির্ণয় কারয়া 
[মশরায়রা মন্দির স্থাপনা বা পিরামিড নির্মাণের কার্ষে অগ্রসর হইত; সম্ভবতঃ ধ্রুবনক্ষত্রের 
সাহায্যে মধ্যরেখা (1)6)10191)) নির্ণয় কাঁরয়া পিরামিডের ভুজ মধ্যরেখার সমান্তরালভাবে 

সংস্থাঁপিত হইত। বৃহত্তম [পরামডের ভুজের সাহত এই মধারেখার কৌণিক পাথক্য 
মাত ২ ৩০৮। 

ব্লহনান্ড-পরিকল্পনা £ মিশরীয় ব্রহমান্ড-পাঁরকহ্পনার সাহত ব্যাঁবলনশয় ব্লহয়াণ্ডের কতকট। 
সাদৃশ্য আছে। পাথবী একটি লম্বা বাক্সের মত; ভূপ্ন্ঞঠ আবকল সমতল না হইয়া 
কতকটা বাটির মত। এই পুথিবীর মধ্যস্থলে মিশরের অবাস্থাত। ঢাঁরপাশে একটি প্রকান্ড 
নদী ভূভাগকে বেষ্টন করিয়া আছে; নদীতে একটি নৌকা সূর্যকে বহন কাঁরয়া বেড়ায। 
নীলনদ এই 'বরাট নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা। বাক্সের চার কোণায় চারটি পাহাড় আকাশকে 
ধারণ করিয়া আছে।+ ব্যাবলনীয পাঁরকজ্পনার সাঁহত ইহাব পার্থক্য নাই বাললেও চলে; 
শুধু মিশরের ভৌগোলিক বিশেষত্বের ছাপ পড়ায যা ছু পার্থক্য ঘাঁটয়াছে। 

ভারতবর্ষ 

কাঁষব জন্য মাস, খতৃ, বংসর প্রভঁতিব হিসাব রাখিবার প্রযোজন অন্যান্য প্রাচীন সভ্য 
জাতির মত বৌদকযুগের ভারতীয়রাও অনুভব কারযাছল। শকন্তু এদেশে কাষ অপেক্ষা 
যাগ-যজ্ঞাদ নানা ধর্মীন্ষ্ঞান জ্যোতীর্বদ্যার 'ববর্তনে সহায়ক হইয়াঁছল অনেক বেশী। 
বিভন্ন ধতুতে কখনও কখনও সম্বংসব বৌদক 'হন্দুদের নানা ধর্মানুষ্ঠান পালন কাঁরতে 
দেখা যায়। এইসব কার্যকলাপের জন্য পাঁঞ্জকা প্রণয়ন অপাঁরহার্য। বৌদকযূগের মাঝামাঝ 
ব্রাহয়ণ সাহিত্যাদি রচনার যূগে ভারতবর্ষে জ্যোতার্বদ্যার বিশেষ অগ্রগাত হইযাছল। 
ব্রাহমণযূগে জ্যোতিষকে একটি স্বতন্ত্র 'বদ্যা হিসাবে জ্ঞান কারতে দেখা যায়। ব্রাহয়ণ- 
সাঁহত্যে জ্যোতিষকে বলা হইয়াছে 'নক্ষত্র-বিদ্যা", এবং জ্যোতিবিদ্কে 'নক্ষত্র-দর্শ' বা 'গণক'। 
ব্যাবলনীয়রাও তাহাদের জ্যোতীর্বদদের নাম 1দয়াছল $(1-844৫% বা নক্ষত্র-দর্শক। 

মাস, বখসর £ প্রথম দিকে বৌদক 'হন্দুরা ৩০ দিনে মাস ও ১২ মাস বা ৩৬০ 'দনে 
বংসর ধারয়া পঞ্জিকা প্রণয়ন করিত। আবার ১৩ মাসে বংসর ধারবারও অনেক নাঁজর আছে। 
এই ুযোদশ মাসাঁট মলমাস; চান্দ্রবংসরের সাহত সৌববৎসরের সঙ্গাত বিধানের কৌশলমান্ন। 
চান্দ্র ও সৌর উভয়াবধ মাসের নামই আমরা বোদক সাহিত্যে উল্লাখত দেখতে পাই; 
যেমন -- 

চান্দ্রমাস সৌরমাস ধু 
ফাগুন তপস্ 

চৈতৈ তপস্য শীত 

বৈশাখ মধু 
জৈোহ্ঠ মাধব বসন্ত 

আষাঢ় শব 

শ্রাবণ শুঁচ গ্রধ্ম 

ভাদ্র নভস 
আশ্বিন নভস্য বর্ষ 
কার্তিক ই্ষ 

অগ্রহায়ণ উর্জ শরং 

* 11351১6)0, 100, 01. 
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কোয়েক দেখাইয়াছেন, আলেকজান্দারের 'দগৃবিজয়ের পর পাশ্ম এসিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য আবার 
গ্রকদের পদানত হইলে গ্রীক জ্যোতার্ধদেরা ব্যাবলনীয় জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের সুবিধা 
গ্রহণে সমর্থ হয়। ব্যাবলনায় পর্যবেক্ষণ ব্যবহার কারতে পারিবার জন্যই 'হিপার্কাস্ উলেমশী- 
প্রমুখ পরবতর্ঁ গ্রীক জ্যোতার্বদগণ ভূকেন্দ্রীয় পাঁরকঙ্পনা রচনায় অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ 
কারয়াছিলেন।* 

মিশর 

সাধারণভাবে জ্যোতিষী গবেষণায় প্রাচীন 'মশর ব্যাঁবলনেব মত অগ্রগামশ না হইলেও 
[মশরে জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণ ও পাঁঞ্জকা রচনাব ইতিহাস স:প্রাচীন। আনমানক খুীঃ পৃঃ 
৪২৩৬ অব্দ হইতে 'মশরায়রা চান্দ্রমাসের 'ভাত্ততে বংসরের হিসাব রাখিতে আরম্ভ করে। 
চাল্দ্রবংসরের হিসাবে বংসর নির্ণয় কারবার অস্ীবধা সম্বন্ধে প্রাচীন মিশবীষরা ব্যাবলনীযদের 
অনেক আগে অবাহত হইয়াছিল। নীলনদেব নিযমিত বন্যা হইতে এই অসঙ্গাত ধরা পড়ে। 
এই অসঞ্গাতর কথা জানা সত্তেও বহন পর্যন্ত মিশবে পাঞ্জকা-সংস্কারের কোনরূপ চেষ্টা 
দেখা যায় না। সম্ভবতঃ পুবোহতদের বা রাজনাব্গের কুসংস্কারজনিত 'িরুদ্ধতার জন্য 
পাঁ্জকা-সংস্কার সম্ভবপর হয নাই। খুীঃ পৃঃ ২০০০ অন্দের অনুরূপ সময হইতে 
মিশরাঁয় পার্জকায় সৌব বংসরেব প্রবর্তন পরিলাক্ষিত হয। নগলনদেব প্রথম বন্যার আগমনে 
জুন মাসে আকাশে মিশবীযদের 'সকৃটিস' (১০1১) গ্রেকদের 'সারয়াস (91105), 
আমাদেব লুব্ধক) নক্ষত্রেব আবভব লক্ষ্য কাঁবযা তাহারা বংসব গণনা আরম্ভ করে। লব্ধক 
নক্ষপ্নের আবির্ভাবের দিন হইতে নূতন বংসরের সূচনা বির্ধাবত হয। এই সংস্কাবের পব 
মিশরীয় সৌর বংসবে ৩৬৫ দিন ধার্য হয: শীকন্তু ৩০ দিনে এক মাস ও ১২ মাসে এক 
বংসর এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। ইহাতে যে পাঁচাঁদন আঁতীরন্ত থাকিযা বায তাহা কোন 
মাস বিশেষের সহিত যুক্ত না কাঁরয়া একেবারে বৎসরের শেষে য্যন্ত হয়। এই আঁতী'রন্ত পাঁচ 
দিনের নাম 'এপাগোমেনা' (61১82016108); িশরীয় নানা দেবদেবীর পূজা, অর্চনা ও 
উৎসবের জনা এই পাঁচ দিন উৎসগর্কৃত হয়।1 

সোথক পর্যায়-কাল £ তথাঁপ একটু ভুল রাঁহয়া গেল। প্রকৃত সৌব বংসর অপেক্ষা 
ইহা ট্ বা.২৪২২ দন কম। প্রা বংসরে ১।৪ দিন কম ধারবার জনা ১৪৬১ বংসর পরে 
পুরা একটি বংসবেব বাবধান হইয়া যাইবে: অর্থাং লুব্ধক নক্ষব্রের আঁবর্ভাবেব দিন একটু 
একট. কাঁরয়া 'পছাইযা আবার ১৪৬১ বংসর পবে নৃতন বংসরেব ঠিক প্রথম 'দনাটতে ইহা 
দেখা দিবে। এই পর্যায়-কালের নাম 'সোথক পর্যায-কাল' (9011010 0৮০6) । মশরায়রা 
সোঁথিক পর্যায়-কালের কথা আঁবচ্কার করে। অবশ্য এই অসঙ্গতি দূর কারবার জন্য তাহারা 
আর ১৪৬১ বৎসর অপেক্ষা কাঁরত না: ৪ বংসর অন্তর বংসবের শেষে পৃবোৌন্ক ৫& দিনের 

পারবর্তে ৬ দিন যোজনা কাঁরযা বৎসরের সাঁহত খধতুর বা নখলনদের বন্যার সামঞ্জস্য 
অব্যাহত রাখিত। অর্থাৎ আধুনিক ণলপূ-ইযাব' মিশরীয় আবিচ্কার। বলা বাহূল্য, মিশরীয 
পাঁজকা সহজ ও 'বজ্ঞানসম্মত। প্রাচীনকালে প্রায় সকল জাতিই এই পাঞ্জকার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
কারয়াছিল, পারসকরাজ দরায়ূস খ:ঃ পৃঃ ৫২০ অন্দে এই পাঞ্জকা তাঁহাব রাজ্যে প্রবর্তন 
করেন। বর্তমানকালেও কিছ কিছু পাঁরবর্তন সাধন কাঁরয়া কপ্ট্, আর্মেন)য় প্রভাত জাতিরা 
এই পাঁঞ্জকা বাবহার কাঁরতেছে। 

রাঁশচক ও আকাশে বিভিন্ন তারা ও তারামন্ডল সম্বন্ধে মিশরণয়রা পাঁরাচত ছিল। 

* অধ্যাপক আশ্টনি প্যানকোয়েক রয়্যাল আস্ট্রনমকাল সোসাইটির জজ" ডারউইন বন্তুতায় এই 
মত বান্ত করেন। এই বন্তৃতার সারাংশ ৯৪/176, ৬০]. 169. 4১1911 19, 192, 7১. 66 এ দুষ্টব্য। 

11. খৈ. 9717, “1186 হি) 01 1106 [10191 071677027, 5046066৫081. 
111, ৬০]. 18, 0. 9. 40850, 1952, 
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সূর্যের আপাত-গাঁত অনুসরণের জন্য রাশিচক্র ও তাহার ১২টি বিভাগের পাঁরকঞ্পনা ; 
চন্দ্রের আপাত-গাঁতি নির্ধারণের জন্যও সেইরূপ আতি প্রাচীনকাল হইতে জ্যোতির্বিদংদের 

৪৫1 'হন্দুদের রাশচক্ু _ উত্তরাকাশ। 

রাঁশচক্রের ও ক্রান্তিবৃন্তের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায। খগোলে ((010১191 ১1)1016) সূর্য 
ও চন্দ পরিক্রমণ-পথ প্রা একই বৃত্ত; সূতরাং ক্রাণ্তিবৃত্তের অর্থং রাঁশচক্রের অন্তর্গত 
নক্ষত্রদের সাহায্যে আকাশপথে চন্দ্রের গতি আতি সহজে নির্ণয় করা যায। চটৈনিকেরা ২৮ 
নক্ষত্রের সাহায্যে রাশিচক্রকে ২৮ ভাগে ভাগ করিযাঁছল; বোদক হিন্দুরা ইহাকে ২৭টি 
উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাহায্যে ২৭ ভাগে ভাগ করে। এই ইণাটি নক্ষত্র যথাক্রমে- অশ্বিন”, 
ভরণন, কুত্তকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দা, পূনর্বস, প.ষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফজ্গুনী, 
উত্তর-ফজ্গনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতপী, বিশাখা, অনুরাধা, জোয্া, মূলা, পূবাষাঢ়া, উত্তরাষাঢা, 
শ্রবণা, ধনিষ্তা, শতভিষা, পূর্বভাদুপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতশ। রাশ ও নক্ষত্রের দ্বারা 
রাশিচক্তকে যথারুমে ১২ ও ২৭ ভাগে ভাগ করিয়া হিন্দু জ্োোতার্বদেরা কিরুূপে আকাশে 
রাবমার্গ ও চন্দ্রমার্গকে চিহৃত করিত, তাহা চিত্র (৪৫নং) হইতে অনেক সহজে 
বঝা যাইবে। 

উপরিউন্ত নক্ষত্রদের নাম বৈদিক যুগেই দেওয়া হইয়াছিল। মাঘ ও ফল্গুনখর উল্লেখ 
খগ্বেদে আছে। তৈত্তিরীষ সংহিতায় ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ পাওয়া যায এবং পরবতখ 
জ্যোতিষাঁয় গ্রন্থে সেই নামগুলিই উীল্লাখত হইয়াছে। চন্দ্রক্ক নিদেশের জন্য অভিজিং 
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নক্ষত্রেরও উল্লেখ দচ্ট হয়; চদ্দ্রের পর্যায়-কাল আরও সাঁঠকভাবে চাহত করিবার উদ্দেশ্য 
এই নক্ষত্রের অবতারণা করা হইয়াছিল। 

হন্দুরা ব্যাবলনীয় বা চৌনক নক্ষত্দর্শকদের মত আকাশের প্রত্যেকটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ 
কাঁরয়া তাহার খ:টিনাটি বিবরণ 'লাপবদ্ধ কারবার চেষ্টা করে নাই। খগোলে ক্লান্তিবৃত্ত-পথে 
ও তাহার অদূরে উত্তরে ও দক্ষিণে যেসব উজ্জল নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদের প্রাত এবং 
সেই সঙ্গো অবশ্য উত্তব দিগ্দশর্শ ধ্রুবনক্ষত্র ও আশেপাশের নক্ষত্রগুলির প্রাত যুগের 
পর যুগ হিন্দু জ্োতাবদেরা প্রখর দৃষ্টি নবদ্ধ রাখিয়াছে। আকাশে সূ চন্দ্র অথবা 
বুধ, শক্ত, মঙ্জল, বৃহস্পাতি, শান প্রভাতি গ্রহদের প্রত্যেকের গাঁত মোটামুটি রবিমার্গকেই 
অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং রাঁবমার্গের অন্তর্গত নক্ষত্রের অবস্থান একবার ভালভাবে 
জানা হইয়া গেলে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গাঁতি পর্যবেক্ষণ কারবার আর কোন অসুবিধা হয় 
না। কাল-নির্ণঘ ও পাঁঞ্জকা প্রণয়ন এবং গ্রহ-নক্ষত্নের সমাবেশ হইতে মানুষের 
ভাগ্যগণনা ছিল হিন্দ; জ্যোতষের প্রধান লক্ষ্য। রাঁশিটকু সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের 

সাহায্যে এই দুই ব্যাপারেই হিন্দু জ্োতার্বদেরা ও জ্যোতিষীরা বিশেষ সাফল্য অর্জন 
করিয়াছিল।* 

নক্ষত্র-সংপ্থান হইতে হিন্দুরা কিরুপে মাসের নামকরণ করিয়াছিল, তাহা উপারউত্ত 
রাশিচক হইতে প্রতীয়মান হইবে। আমরা বাঁলয়াছ, পার্ণমাব পরের দিন হইতে বোদক 
যুগে এক একটি চান্দ্রমাসের সূচনা ধরা হইত, যে নক্ষত্রে সাধাবণতঃ প্াার্ণমান্ত হয, 
ভাহার নামানুসাবে মাসের নাম নধারত হইত। যেমন বিশাখা নক্ষত্রে পার্ণমান্ত হইবার 

পর যে মাস আরম্ভ হয, তাহার নাম বৈশাখ; কীন্তকা নক্ষত্রে পার্ণমান্ত হইলে নৃতন 
মাসের নাম হইবে কার্তক, ইত্যাঁদ। পরবতাঁকালে চান্দ্রমাসের পাঁরবর্তে সৌরমাসের 
প্রবর্তন হইলে বিভিন্ন রাঁশতে সূর্যের প্রবেশের সঙ্গে সো নূতন মাসের গণনা আরম্ভ 
হইল বটে, কিন্তু চান্দরমাসেব নামগীলর আর কোন পাঁরবর্তন করা হইল না। আমরা জান, 
পার্শমার সময়ে সূর্য রাশিচক্রে চন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। সুতরাং বিশাখা নক্ষত্ে 
যখন পর্ণমার উদয় হইতেছে, সূর্য তখন মেষরাশিতে প্রবেশ কাঁরতে উদ্যত। সেই জন্য 
কাত্তকা নক্ষত্ে পার্ণমান্তে সূর্যের অবাস্থাত তুলা রাশিতে। তাই যে নক্ষত্র হইতে প্রথমে 
চান্দ্রমাসের নামকরণ হইযাঁছল, রাশিচক্রে সেই নক্ষত্রের বিপরীত দিকে সেই মাস দেখানো 
হইযাছে। 

গ্রহ-সংক্রাল্ত জ্ঞান ঃ ধগ্বেদের কাল হইতে ভারতীয়রা ৭ গ্রহ সম্বন্ধে অবাহত 
হইয়াছিল। ইহাদেব কোন কোনটির বর্তমান ভারতীয় নাম খগ্বেদেক আমল হইতে 
প্রচালত হইয়া আসিয়াছে । মঞঙ্জাল, বৃহস্পাত ও শক্ত ইহাদের মধ্যে অন্যতম। খাগ্বেদে 
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জ্যোতির্বদ্যার় আদি ইতিহাস--ডারতব্ ১০৩ 

উল্লিখিত অশ্বের ৩৪টি পঞ্জর ও ৩৪টি জ্যোতিচ্কের ব্যাখ্যা-প্রসঞ্গে লূড্্উইক ও জমার 
অন্দমান করেন, ইহার দ্বারা সূর্য চন্দ্র প্রীত পাঁচাট গ্রহ ও ২৭টি নক্ষত্র বুঝাইতেছে। 
চন্দ্রের যে নিজস্ব দ্যৃতি নাই, ইহা সুর্যালোকে ভাস্বর, এই জ্ঞান সম্ভবতঃ বোঁদক যুগে 
ছিল; অল্ততঃ চন্দ্রকলার সাহত সূর্যের একাধিক সম্পকের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহমনণে 

পৃথিবীকে 'পরিমন্ডল' বলিয়া বর্ণনা কাঁরতে দেখিয়া অনেকে মনে করেন, বৌদক হিন্দুরা 
পৃথিবীকে একটি গোলক হিসাবে জ্ঞান কারত। লৃডূ্উইক, তারকেম্বর ভট্টাচার্য, একেন্দ্রনাথ 
ঘোষ প্রমূখ বোঁদক শাস্রজ্ঞ পাঁণ্ডতাঁদগের আঁভমত, প্রাচীন 'হন্দুরা পাঁথবীর আহক গাত 
ও বার্ধক গাঁত অনুমান করিয়াছিল ।* 

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ £ বোদক যুগের শেষভাগে রচিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষ (খুউঃ পৃঃ ৬০০ 
হইতে ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত) প্রাচীন 'হন্দুদের জ্যোতিষীয় জ্ঞানের আতি মূলাবান গ্রল্থ। 
এই গ্রন্থ বোদক যুগের এক পঞ্জিকা বিশেষ। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালে [হন্দূরা ৩৬০ 'দিনে 
বংসর গণনাব অভ্যাস পাঁরত্যাগ করিয়া ৩৬৬ দিনে বংসরের হিসাব রাখতে আরম্ভ কবে। 
ইহাতে একটি পণ্টবার্ধক চান্দ্র-সৌর পর্যায়-কালের উল্লেখ আছে। এই পর্যায়-কালের মধ্যে 
কতগাঁল সাবন দন, নাক্ষত্র দন, সৌর দিন, চান্দ্র-যুত, সূযে'র ও চন্দ্রের পূর্ণ পারক্রমণ 
সম্পাঁদত হয়, তাহার নিম্নোক্ত হিসাব 'লাপবদ্ধ হইয়াছে £_- 

সাবন দন (৫১৮11 019৮১) ১৮৩০ 

নাক্ষত্র দন (9106162] 075১)--১৮৩৫ 

চাল্দ্রবতি (১91)0010 7101)101)--৬২ 
সৌব দন (১18) 07%১১--১৮০০ 

সূযেরি পূর্ণ পাবরুমণ (১101১ 10৮010(107)--৫ 

চন্দ্রের পর্ণ পারক্রমণ  (11001)5 1০৮01111017) ৬৭ 

এই হিসাব হইতে আমবা দৌঁখতে পাই এক বৎসরে ৩৬৬ দিন (১৮৩০/৫) এবং এক 

চান্দ্রযাততে ২৯।১৬/৩১ দিন (১৮৩০/৬২) হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতষের সময শীত ও 
গীত্মকালীন অযন-বিন্দুতে অশ্লেষা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অবস্থান ছিল তাহার উল্লেখ আছে। 
গ্রহদের সম্বন্ধে [হন্দুদের জ্ঞানও এই সমায অনেক উন্নত। গ্রহ ও নক্ষত্র যে এক জাতের 
জ্যোতিজ্ক নয়, ইহা উপলব্ধ হয। কিন্তু গ্রহদের পর্যাযকাল বা বসব সম্বন্ধে বোধ হয় কোন 
তথ্য আবিষ্কৃত হয নাই। 

ক্রাম্তিবিন্দঃর অয়ন-চলন £ বৌদক জ্যোতীর্বদদের ক্লান্তাবন্দুর অয়ন-চলন সম্বন্ধে 
কোন জ্ঞান ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক জহ্পনা-কম্পনা ও বিতর্ক আছে। ব্যাবিলনণয় 
কাঁদন্ন; ও গ্রীক হিপার্কাস্ স্বতন্তুভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষায় আবিচ্কারের জনা 
জ্ঞানের ইতিহাসে প্রাসম্ধ লাভ করিয়াছেন। এই দুই বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে ইহা যেমন 
নিঃসন্দেহে বলা চলে, বোদিকযুগের কোন সাঁহত্যে বা গ্রন্থে এই তথ্য সম্বন্ধে সেইরূপ 
কোন উল্লেখ বা আলোচনা অবশ্য পাওয়া যায় না। এঁতরেয় ব্রাহ্মণের এক জায়গায় আছে, 
পনর্ধসূ নক্ষত্রে সূ্ধদেব আঁদতি যেইদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন সেইদিন হইতে যাগ-যজ্ঞাদ 
সুরু করিবার প্রকৃষ্ট সময়। বলা বাহুল্য, এহীদন মহা-বিষুবের (৬0179] 00111700) 

কথাই প্রকাশ করিতেছে, পরবত্ঁকালে মহা-বিষ্ুব ক্রমশঃ মৃগাঁশরা, রোহিণপ ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের 
দিকে সরিযা যায। 

বোদক উপাখ্যানে একটি গল্প আছে যে, মহা-বিষূবের আঁধিম্ঠাতা দেবতা প্রজাপাত 
নাকি একবার তাঁহার কন্যা রোহিণশর পশ্চাম্ধাবন করিয়াছলেন এবং এইরূপ অবৈধ 
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১০৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

আচরণের জন্য দেবতাদের নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দার্হ ও হেষ হইতে হইয়াছিল। 

কেহ কেহ বলেন, রূপকের আকারে লিখিত হইলেও ইহার দ্বারা হিন্দদের অযন-চলনেব জ্ঞান 

বুঝাইতেছে। বূপক বৃপকই। তাহাকে অবলম্বন কারযা কোন জাতির নৈজ্ঞানক অগ্রগ্াতর 

বিচার এতহাঁসক অবাস্তবতা। 

চীন 

খিঃ পঃ ৩০০০ অব্দের কিছু পর হইতেই আমরা চীনদেশে জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণের 
প্রমাণ পাই। এই সমযে খেতেঃ পঃ ২৯৫০ অব্দ) আকাশে জ্যোতিচ্কদেব গাঁতাবাঁধ 
বুঝবাব সাবধার জন্য টৈনিক জ্োতীর্বদেরা একটি গোলক নির্মাণ কবে। ইহাব প্রা 
ছয়শত বংসরের মধ্যে এই ধবনেব গোলক নির্মাণেব আরও নাজর পাওযা গিয়াছে। শংধ 
তাহাই নহে, সম্রাট হুযাং তি (17027 11) জ্যোতধীয পর্যবেক্ষণের জন্য এক বিবাট 
মানমান্দর 'নর্মাণ কবাইযাঁছলেন (খুঃ পৃঃ ২৬৫০ অব্দ)। এই মানমান্দবে বাজজ্োতিষাবা 
সূর্য চন্দ্র ও গ্রহদের গতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও লাঁপবদ্ধ করিত। নির্ভুল পার্জকা 
গ্রণয়ন এই মানমান্দবের প্রধান তৎপরতা ছিল। এই ঘটনাগাঁল নিঃসন্দেহে চৌনক জ্যোতিষের 
গ্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। 

মাপ, বৎসর £ মিশব, ব্যাবিলন ও ভারতবর্ষের মত চীনদেশেও সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম 
৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বংসর ধার্য হইযাঁছল। চৈনিক ইতিহাসেব একটি প্রচীন 
বৃত্তান্তে দেখা যায়, আনমানিক খুঃ পৃঃ ২৩৬০ অব্দে সম্রাট ইযাও ক্রীন্তাবন্দ্, ও 
অযন-বিদ্দ নিভূলিভাবে নির্ণযেব জন্য রাজ-জ্যোতিষীদের নিশি দেন। ইহার কষেক 
বংসর পরে আকাশে বংসবেব কোন্ সমযে কোন কোন্ নক্ষত্র লক্ষ্য কঁবিলে ক্লান্তিবিন্দ ও 
অযন-বিন্দুতে সূর্যেব অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওযা যায়, তাহা ব্যাখ্যা কারযা 
ল্যোতাবিদেবা সম্রাটেব নিকট এক পোর্ট দাঁখল করে। এই 'রপোর্টের তাঁরখ সত্য 
হইলে বৃাঁঝতে হইবে, প্রায় চারিহাজার [তিনশত বৎসর পূর্বে ক্লান্তিবৃত্তে স্যেবি পবিরুমণ- 
ব্যাপার, এই বৃত্তের উপবে বা সান্নিকটে অবাস্থত নক্ষত্রদেব কথা এবং 'দিবাভাগে নক্ষল্েবা 
আকাশে বিরাজ কবে কিন্তু সূর্যের প্রথর আলোকেব জন্য দৃশামান হয না, ইত্যাঁদ নানা 

জ্োতষীয তথোর সাহত চৈনিক জ্যোতীর্বদদেব ঘানষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই প্রকার 
জ্যোতিষীষ জ্ঞানের আব একট প্রমাণ এই যে, সম্লাট ইয়াও-এর রাজত্বকাল হইতেই 
চোনকেরা ৩৬৫৯ দিনে বংসর গণনা আরম্ভ কবে।* বৃত্তকে ৩৬০-এব পাঁরবর্তে ৩৬৫ 
ভাগে বা ডিগ্রতে বিভন্ত কারবার আতি প্রাচীন চোনক পদ্ধাতও এই সম্পর্কে বিশেষ 
উল্লেখযোগা। ৯ 
চোনিক দশর্ঘ বংসর £ ৩৬৫ 'দনে বংসর নির্ধারত হইবাব অজপ পবে চৌনকেরা এক 

দীর্ঘ বংসব আঁবচ্কাব কারযাছিল। ১৯ বংসরে (৩৬৫ দিনে বংসর) এক দীর্ঘ বংসর 

এবং এক দশর্ঘ বংসনে ২৩৫ চান্দ্রযূতি হয। অতএব এক চান্দ্রযীঁততে ২৯:৫৩ দিন হয় । 
খিক জ্যোতিষে এই দখর্ঘ বংসরের নাম মেটন-চক্র (1০101) 0/০]6) | তাহাদেব এবং 
আধূঁনককাল পর্যন্ত বহু ইউরোপণয় এীতিহাঁসকদের ধারণা ছিল, মেটনই (খুীঃ পঃ 
৪৩৩) প্রথম এই চক্রের আবিচ্কর্তা। এখন দেখা যাইতেছে, মেটনেব প্রা দেড় হাজার 
বংসর আগে চৌনকেরা এই চক্রের কথা বাঁলযা গিয়াছিল। এই চত্ত হইতে চান্দ্রঃুতিব যে 
গহসাব পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ প্রাণধানযোগা। আমরা আগেই দেখাইযাছ, ব্যাবলনে 
ধকাঁদল্ল খুীঃ পৃঃ ৫০০ অন্দের কাছাকাছি চাল্দ্ুযাঁতর কাল 'ির্ভূলিভাবে নিরুপণ করেন । 
ভারতবর্ষে বেদাজা জ্যোতিষে চান্দুযাতর হিসাব আছে; কিন্তু ৩৬৬ 'দিনে বৎসর ধার্য 

পি ্ পস্প 

* 761০ 1)01৮, 4 0070756 77151079০01 :457070719, (যায 00 নথ, 
1956, 0. 15, 



জেযোতীবদ্যার আঁদ ইতিহাস--চখন ১০৫ 

হওয়ায় ইহা চৈনিক বা ব্যাবলনীয় হসাব্রের মত এত নির্ভুল নহে। চৌনক তাঁরখে যাঁদ 
কোন গলদ না থাকে, তাহা হইলে খুঃ পঃ তৃতীর মিলেনিয়মে জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণে ও 
বৎসরের হসাব অর্থাৎ পাঁ্জকা প্রণয়নে চৈনিকরা যেরূপ কৃঁতিক্কের পরিচয় দিযাছিল, সেইব্ পপ 
কৃতিত্ব বোধ হয় আর কোন দেশ দাবী কাঁরতে পারে না। 

গ্রহ-জ্ঞান £ চীনে গ্রহ-সংক্ান্ত প্বেক্ষণের ইতিহাসও সংপ্রাচীন। আস্রাট চৌন্-সুব 
(61)8011) 1191-খঃ পৃঃ ২৫১৩-২৪৩৬ অব্দ) বাজত্বকালে একবার বুধ, শুরু, মঙ্গল, 
বৃহস্পতি ও শনির সংযোগ (09010186110) ঘটিযাছিল, এইব্প উল্লেখ আছে। পাঁচ 
গ্রহের সংযোগ আতি বিরল ঘটনা। আধ্মীনক জ্যোতিষী গণনায দেখা যায, খুখঃ পৃঃ 
২৪৪৬ অবন্দের ২৮শে ফেব্রুষারী আকাশে একই সঙ্গে উপারিউন্ত পাঁচ গ্রহের দেখা পাইবাৰ 
কথা, এবং খনীঃ পৃঃ ২৪৪৯ অবন্দের ২৯শে ফেরুযারধ সত্যসতাই এই প্রকার এক 
সংযোগের তাঁরথ। সুতরাং চৈনিক ইতিহাসে উল্লিখিত এই সংযোগের ব্যাপার মিথ্যা নাও 
হইতে পারে। 

তবে সব সময়েই যে এইরূপ উীন্তি সত্য বাঁলয়া ধারতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। 

খুীঃ পৃঃ ২১৫৯ অব্দে রাজজ্যোতিফী হি ও হো সর্যগ্রহণ পূর্বাহে ঘোষণা কবিতে না 
পারার অপরাধে প্রাণ্দন্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, চনদেশে এইবূপ একটি এীঁতিহাঁসক গঞ্প 
প্রচালত আছে। ইহা হইতে অনুমান করা স্বাভাঁবক যে, খুঃ পঃ তৃতীয় মিলোনিয়মেব 
শৈষভাগ হইতে চোৌনক জ্যোতার্ধদেরা গ্রহণ নির্ণয়ের কৌশল অবগত ছিল। গ্রহণ নির্ণয 
কাঁরতে হইলে যের্প উন্নততব জ্যোতিষী জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা এত প্রাচীনকালে 
চৈনকদের বা অন্য কোন জাতির পক্ষে আযত্ত করা সম্ভবপর মনে হয় না। বযাবিলনে 
'সারোস পর্যাব-কালের' আবিষ্কার অনেক পরে সংঘটিত হইযাঁছল। সম্ভবতঃ পাঞ্জকা প্রণয়নে 
অবহেলাজীনত কোন ভুল কারবার জন্য জ্যোতীর্বদেবা দাণ্ডত হইয়াছিলেন, ইহাই গজ্পের 
প্রচ্ছন্ন সত্য। 

ধূমকেতু ঃ ক্রান্তিবৃত্তেব তির্যকতা, অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের ও বিষুববৃত্তের অন্তরততর্শ 
কোণ, চৈনিক জ্যোতির্বিদেরা আঁত নির্ভূলিভাবে (মান্র কয়েক মিনিটের মধ্যে) মাঁপয়া বাহির 
করে। ধুমকেতু সম্বন্ধে তাহাদের পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত আনুমানক খুখঃ পৃঃ ৬১১ 

অব্দ হইতে। দীর্ঘকাল পরে সূর্যের নিকট যেসব ধূমকেতুর ফিরিয়া আসবার কথা, 
তাহাদের এই প্রত্যাবর্তনের সতাতা নিবৃপণের উদ্দেশ্যে আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা অনেক 
সময়ে প্রাচীন চৌনিক পর্যবেক্ষণের সাহাযা গ্রহণ কাঁরযা সফলকাম হইয়াছেন। হ্যালিব ধূমকেতু 
তাহার একটি দজ্টান্ত। এই ধূমকেতুর পর্যায়-কাল প্রায় ৭৬ বংসর। খুঃ পৃঃ ২৪০ 
ও ৪৬৭ অব্দে আকাশে ইহার আবিভ্ভীব হইবার কথা। এরূপ সময়ে চোনক জ্যোতিষণয় 
তাঁলকায যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে, তাহা যে হ্যালির ধৃমকেতুকেই বৃঝাইতেছে, ইহা 
সানীশত। ধূমকেতুর পুচ্ছ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে, চৈনিক বিবরণে তাহার পাঁরছ্কার 
উল্লেখ আছে। 

নূতন নক্ষত্র বা নৌভাঃ চৈনিক জ্যোতিষায় তাঁলকায় নূতন নক্ষত্র বা নোভার 
আলোচনাও প্রাণধানযোগ্য। টোনিক ভাষায় নোভার নাম 'কো'সং' (1001751708) বা 
আতাঁথ-তারা। ধূমকেতু ও আঁতাঁথ-তারার পার্থক্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, আকাশে 
ধূমকেতুর গাঁতি আছে, 'কল্তু আঁতাঁথ-তারার সেইরূপ কোন গাঁত নাই। প্রথম আত্মপ্রকাশের 
পর আতাঁথ-তারার ওক্জহল্য কির্পে ক্রমশঃ হ্থাসপ্রাপ্ত হয়, তাহার বশদ বর্ণনা চৌনিক 
জ্যোঁতাবরদেরা 'লাঁপবদ্ধ কারিয়া 'গয়াছে। 
নক্ষত-পর্যবেক্ষণ সম্বদ্ধে চৈনিকেরা বিশেষ উৎসাহের পাঁরচয় দদিয়াছে। তাহারা আকাশের 

দশ্যমান সমস্ত তারাকে মোট ২৮৪ তারামণ্ডলে ভাগ করে; প্রত্যেকটি তারামণ্ডলে প্রায় 
৫াঁট করিয়া তারা। চন্দ্রের পরিকমণ নির্দেশ কারবার উদ্দেশ্যে ক্রান্তিবৃন্তকে তাহারা ২৮ 

৯৪ 



৯০৬ [বজআালের হাতহাল 

ভাগে বিভত্ত করিয়াছিল, ভারতীয় জ্যোতিষের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহা হীতপূর্বে উল্লাখত 

হইয়াছে। 
চৈনিকেরা প্রাচীনকালে পরবেক্ষণ-জ্যোতিষে যে বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয় দিয়াছল, তাহা 

অনস্নগকার্য। কিন্তু সে কোন প্রাচীনকালে £ পিটার ডযেগ তাঁহার জ্যোতিরবিদ্যার হীতহাসে 
"যে অভিমত বাগ্ত কাবিযাছেন, তাহার মমীর্থ এই । প্রাচীন চৌনক জ্যোতষায় আঁবচ্কারের 

অধিকাংশগুলিই খুীঃ পুঃ8০০ অব্দের পূর্বে আবিচ্কৃত হইয়াছিল, কিছু কিছু আঁবচ্কার 

থুখঃ প্ঃ ৮০০ অব্দেবও পূর্বে হইয়া থাকবে, এবং খুঃ পৃঃ ১৫০০ অব্দের পূর্বেও 

যে জ্োতিষের চচশ ছিল তাহা সুনিশ্চিত। বৃত্তকে ৩৬৫ ভাগে ভাগ করা, অর্থাৎ ৩৬৫ট্ 

[এনে বংসর নির্ণয়, সম্ভবতঃ খতেঃ পৃ ৩৫০ অব্দের পর্বে সংঘাঁটিত হয নাই, ক্লান্তিবিল্দু 
ও অয়ন-বিন্দুর নিণয়িকাল খুঃ পৃঃ ৪০০ অব্দ। খন্টীফ শতকের গোড়ার দিকে 
চৈনিকেবা সযগ্নহণের কাল প্বণহে॥ নির্ণয় কাঁববাব বিদ্যা আযত্ত কবে, ইত্যাদ। প্রাচীন 

চৈনিক বিজ্ঞানেব ইতিহ।স সম্বন্ধে পাশ্চান্ত দেশে সম্প্রতি যে গবেষণা হইযাছে ও হইতেছে 

ভাহার ভিন্ততেই ডযেগ এই মন্তব্য করিযাছেন। 

৩.৫। চিকিৎসাবিদ্যার আঁদ ইতিহাস 

রোগ মানের চিবন্তন সঙ্গী । পাঁথবীতে জাবিভ্গাবেব পব হইতেই বোগণীব চাকংসার 
প্রন তাহাকে চিন্তিত, বিব্রত ও হতাশ কাঁবধা আঁসিমাহে। ীনজেব দেহকে জানিতে, 

দেহের 'বিকাবের নানা লক্ষণ ও কাবণ বুঝিতে তাহাকে বহু লক্ষ বংসব একান্ত নির.পাযভাবে 
অপেক্ষা কাঁবতে হইযাছে। দেহকে সম্পূর্ণবূপে বোগমু্জ করা আজও বহুলাংশে মাপের 
সাধ্যাতীত। 

দেহ ও বোগ সম্বন্ধে কিছটা জ্ঞানলাভ কাঁবযা বাহাক উপাযে বোগীব চিকিৎসার 
বাপাব অনেক পরের ঘটনা। ইহাব পর্বে বোগী সম্বন্ধে মান্য কি সম্পূর্ণ নিশ্েক্ট 

ছিল” এমতাবস্থায বৃপ বাবঘ্থা অবলম্বন কবা সম্ভব ও স্বাভাঁবক তাহাব কিছু 
[ছু পবিচয পাওষা যায এ-যুগেব নানা অসভ্য আদম আধবাসীদেব যাদ্যাবদ্যা, 

সম্মোহনাবিদ্যা, তুকতাক:, মন্দ্রোচ্চাবণ, মাদ্লী, কব্চ প্রভীতি বোগের প্রাতিষেধক হিসাবে 
বাবহারেব মধো। বিজ্ঞানেব উন্লাত ও প্রসাবে মানুষের নানা তংপরতা ও প্রযোজনের 

ক্ষেত্রে যাদাধদাব ও যাদুকরের প্রযোজন ফ.বাইযাছে। বিজ্ঞানী নিজেই এখন এক 
আশ্চর্য যাদুকব। কন্তু সভতাব উন্মেষেব পরবে জ্ঞানে আত শৈশব অবস্থায হাতুড়ে 

যাদ্করই ছিল তার নানা যন্ত্রণা ও দাাবপাকের একমাত্র আশা, ভরসা ও সান্কনা। যাদ্যাবদ্যার 

কাল গযা্ছে বটে, কিন্তু তাহাবও এক কাল ছিল। পাথবীব সব্বন্র যাদুকর মানুষের! 
আঁদ চাকংসক। বোগ নিরাময়ে যাদবদ্যার গ্রযোগেব বৃন্তাণ্ত অবশ্য আমাদের আলোচ্য 

বিষষ নহে। যাদাবদ্যাব ব্যাপক প্রভাব ও প্রাতপাত্তব মধ্যে ধীবে ধীরে সত্যকাব 
চাকৎসাবিজ্ঞানের উদ্ভব এবং বিভিন্ন দেশে তাহাব বিবর্তনেব ইতিহাস জানিতেই আমবা 
আধকতব কুতহলী। 

মিশর ও ব্যাবিলন 

মেসোপোটেমিয়ায় ও মিশরে নদী-উপতাকা অঞ্চলে নাগরিক সভ্যতা স্থাপনের সঙ্গো 

সঙ্গে আমরা একদল চিকিংসকেরও সাক্ষাৎ পাই। আধিকাংশ ক্ষেত্রে নগবের বা বাজ্যের 

পূরোহিতরাই ছিল একমাত্র চিকিৎসক। পারমার্থক ও দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব একই 

ব্যন্তর উপর নাস্ত। ইহার প্রধান ব্যতিক্রম মিশরের তথা সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসক 
স্বয়ং ইমহোটেপ নিজে। ইমৃহোটেপ ছিলেন রাজা জোসেবের (050) অধীনে একজন 



জেযোতীবদ্যার আঁদ ইতিহাস--চখন ১০৫ 

হওয়ায় ইহা চৈনিক বা ব্যাবলনীয় হসাব্রের মত এত নির্ভুল নহে। চৌনক তাঁরখে যাঁদ 
কোন গলদ না থাকে, তাহা হইলে খুঃ পঃ তৃতীর মিলেনিয়মে জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণে ও 
বৎসরের হসাব অর্থাৎ পাঁ্জকা প্রণয়নে চৈনিকরা যেরূপ কৃঁতিক্কের পরিচয় দিযাছিল, সেইব্ পপ 
কৃতিত্ব বোধ হয় আর কোন দেশ দাবী কাঁরতে পারে না। 

গ্রহ-জ্ঞান £ চীনে গ্রহ-সংক্ান্ত প্বেক্ষণের ইতিহাসও সংপ্রাচীন। আস্রাট চৌন্-সুব 
(61)8011) 1191-খঃ পৃঃ ২৫১৩-২৪৩৬ অব্দ) বাজত্বকালে একবার বুধ, শুরু, মঙ্গল, 
বৃহস্পতি ও শনির সংযোগ (09010186110) ঘটিযাছিল, এইব্প উল্লেখ আছে। পাঁচ 
গ্রহের সংযোগ আতি বিরল ঘটনা। আধ্মীনক জ্যোতিষী গণনায দেখা যায, খুখঃ পৃঃ 
২৪৪৬ অবন্দের ২৮শে ফেব্রুষারী আকাশে একই সঙ্গে উপারিউন্ত পাঁচ গ্রহের দেখা পাইবাৰ 
কথা, এবং খনীঃ পৃঃ ২৪৪৯ অবন্দের ২৯শে ফেরুযারধ সত্যসতাই এই প্রকার এক 
সংযোগের তাঁরথ। সুতরাং চৈনিক ইতিহাসে উল্লিখিত এই সংযোগের ব্যাপার মিথ্যা নাও 
হইতে পারে। 

তবে সব সময়েই যে এইরূপ উীন্তি সত্য বাঁলয়া ধারতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। 

খুীঃ পৃঃ ২১৫৯ অব্দে রাজজ্যোতিফী হি ও হো সর্যগ্রহণ পূর্বাহে ঘোষণা কবিতে না 
পারার অপরাধে প্রাণ্দন্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, চনদেশে এইবূপ একটি এীঁতিহাঁসক গঞ্প 
প্রচালত আছে। ইহা হইতে অনুমান করা স্বাভাঁবক যে, খুঃ পঃ তৃতীয় মিলোনিয়মেব 
শৈষভাগ হইতে চোৌনক জ্যোতার্ধদেরা গ্রহণ নির্ণয়ের কৌশল অবগত ছিল। গ্রহণ নির্ণয 
কাঁরতে হইলে যের্প উন্নততব জ্যোতিষী জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা এত প্রাচীনকালে 
চৈনকদের বা অন্য কোন জাতির পক্ষে আযত্ত করা সম্ভবপর মনে হয় না। বযাবিলনে 
'সারোস পর্যাব-কালের' আবিষ্কার অনেক পরে সংঘটিত হইযাঁছল। সম্ভবতঃ পাঞ্জকা প্রণয়নে 
অবহেলাজীনত কোন ভুল কারবার জন্য জ্যোতীর্বদেবা দাণ্ডত হইয়াছিলেন, ইহাই গজ্পের 
প্রচ্ছন্ন সত্য। 

ধূমকেতু ঃ ক্রান্তিবৃত্তেব তির্যকতা, অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের ও বিষুববৃত্তের অন্তরততর্শ 
কোণ, চৈনিক জ্যোতির্বিদেরা আঁত নির্ভূলিভাবে (মান্র কয়েক মিনিটের মধ্যে) মাঁপয়া বাহির 
করে। ধুমকেতু সম্বন্ধে তাহাদের পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত আনুমানক খুখঃ পৃঃ ৬১১ 

অব্দ হইতে। দীর্ঘকাল পরে সূর্যের নিকট যেসব ধূমকেতুর ফিরিয়া আসবার কথা, 
তাহাদের এই প্রত্যাবর্তনের সতাতা নিবৃপণের উদ্দেশ্যে আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা অনেক 
সময়ে প্রাচীন চৌনিক পর্যবেক্ষণের সাহাযা গ্রহণ কাঁরযা সফলকাম হইয়াছেন। হ্যালিব ধূমকেতু 
তাহার একটি দজ্টান্ত। এই ধূমকেতুর পর্যায়-কাল প্রায় ৭৬ বংসর। খুঃ পৃঃ ২৪০ 
ও ৪৬৭ অব্দে আকাশে ইহার আবিভ্ভীব হইবার কথা। এরূপ সময়ে চোনক জ্যোতিষণয় 
তাঁলকায যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে, তাহা যে হ্যালির ধৃমকেতুকেই বৃঝাইতেছে, ইহা 
সানীশত। ধূমকেতুর পুচ্ছ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে, চৈনিক বিবরণে তাহার পাঁরছ্কার 
উল্লেখ আছে। 

নূতন নক্ষত্র বা নৌভাঃ চৈনিক জ্যোতিষায় তাঁলকায় নূতন নক্ষত্র বা নোভার 
আলোচনাও প্রাণধানযোগ্য। টোনিক ভাষায় নোভার নাম 'কো'সং' (1001751708) বা 
আতাঁথ-তারা। ধূমকেতু ও আঁতাঁথ-তারার পার্থক্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, আকাশে 
ধূমকেতুর গাঁতি আছে, 'কল্তু আঁতাঁথ-তারার সেইরূপ কোন গাঁত নাই। প্রথম আত্মপ্রকাশের 
পর আতাঁথ-তারার ওক্জহল্য কির্পে ক্রমশঃ হ্থাসপ্রাপ্ত হয়, তাহার বশদ বর্ণনা চৌনিক 
জ্যোঁতাবরদেরা 'লাঁপবদ্ধ কারিয়া 'গয়াছে। 
নক্ষত-পর্যবেক্ষণ সম্বদ্ধে চৈনিকেরা বিশেষ উৎসাহের পাঁরচয় দদিয়াছে। তাহারা আকাশের 

দশ্যমান সমস্ত তারাকে মোট ২৮৪ তারামণ্ডলে ভাগ করে; প্রত্যেকটি তারামণ্ডলে প্রায় 
৫াঁট করিয়া তারা। চন্দ্রের পরিকমণ নির্দেশ কারবার উদ্দেশ্যে ক্রান্তিবৃন্তকে তাহারা ২৮ 

৯৪ 



১০৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

মিশরে ও ব্যাবিলনে প্রাপ্ত চিকিৎসার প্রাচীন গ্রল্থগুলিতে বিশেষ করিয়া রোগণর 
চিকিৎসার বৃত্তান্ত পৃথকভাবে 'লাঁপবদ্ধ হইয়াছে মান্র। ইহাদের ঠিক চিকিংসাবদ্যার 

৪৮। ব্যাঁবলনীয় শল্যাচীকৎসকেব শীলমোহব 
(আনুমানিক খঠিঃ পৃঃ ২৩০০)। 

গ্রন্থ বলা চলে না। শুধু আনাটমি বা শারীরস্থানের উপর লিখিত কোন প্যাঁপরাসূ 
বা মন্ময় ফলক এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আ্যানাটমি সম্বন্ধে প্রাচীন িশরীয়দের 
যথেম্ট উন্নত জ্ঞান থাকাই স্বাভাবক। কারণ মৃতদেহকে 'মাম' করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা 

৪৯। মিশরে কোম্ ওম্বোস্ মন্দির-গান্ে শল্যাচীকংসার এই যন্মগুলি খোঁদিত দেখা 
যায়। ৭ম টলেমী (খুশঃ পৃঃ ১৮১-১৪৬) এই মাল্দিরটি নির্মাণ করান। 

প্রাধানোর সময় মিশবে কি ধবনের যন্ত্রপাতি শল্যচিকিংসায় 
বাবহত হইত ইহা তাহার একটি নমূনা। 

সেদেশে অতি সপ্রাচীন। রোগ ও উধধ সম্বন্ধে দিশরাঁয়রা আঁধক দূর অগ্রসর. হইয়াছিল 
কিনা সন্দেহ, ভূতপ্রেত দানব প্রভীত নানা অশরীরশ জাঁব মানুষের দেহে ভর কাঁরবার জন্যই 



চোকৎসাবদ্যা-মশর ও ব্যাঁবলন ১৩৯ 

রোগের আবির্ভাব ঘটে এইরূপ ধারণা ব্যাপক ছিল। সুতরাং রোগ আরামের প্রধান উপাষ 
ছিল যাদুবিদ্যা, সম্মোহনাবিদ্যা প্রভীত প্রয়োগের দ্বারা এইসব ভূত ছাড়ানো। তক্জন্য যত 

রকমের নোঙরা, বিদঘুটে ও অখাদ্য দ্ুব্য ওষধ হিসাবে ব্যবহৃত দেখা যায। মানুষের দেহে 
রোগ রুপে প্রবেশ করে, কোন্ কোন্ দ্রব্যে ওষধের গুণাগুণ বর্তমান, তাহা শারীরাবদ্যা, 
রসায়ন প্রভাতি নানা 'বদ্যার প্রভূত উন্নাত না হওয়া পর্য্ত 'নর্ণয় করা সম্ভবপব নহে। 
ইউরোপীয় রেশেশাঁসের পর্বে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাততে রোগ ও ওষধের গুণাগুণ নির্ণয় 
কাঁরতে চাকৎসকদেব দেখা যায় না। 

শল্যাবদ্যা £ কিন্তু শল্যাবদ্যা স্বতন্ত্র জাতের। শল্যাচাকংসকের কার্য আঘাত, ক্ষত 
প্রীত বাহ্যিক কারণে সংঘটিত দেহের ও অগ্গাপ্রত্ঞ্গেব নানা বিকীতির চাকংসা কবা। 
অন্ত্াঘাতে দেহ ক্ষতাবক্ষত হইল, পাঁড়য়া গিয়া কাহারও হাড় ভাঁঙাল- এইসব ব্যাপার 
অলৌকিক দুঘটনা নহে; ইহাদের কারণ বুঝিবার জন্য ভূতপ্রেত যাদশীবদ্যা প্রভীতিব অবতারণা 
নষ্প্রয়োজন। এজন্য শল্যাচাীকংসককে আমরা প্রথম হইতেই দোঁখ সম্পূর্ণ বাস্তব আঁভজ্ঞতার 
ভাত্ততে চিকিৎসাকার্যে মনোনিবেশ করিতে । আতি প্রাচীনকাল হইতেই শল্যাবদ্যাকে 'বাভন্ন 
ব্যবহারিক বিদ্যার অন্যতম বলিয়া গণ্য করিতে দেখা যায়। হাম্মুরাবির অন,শাসনে শলা- 
[চিকিংসকদেব ফাঁ বা পারশ্রমকের বন্দোবস্ত ছিল।* অস্দ্রোপচারে অকৃতকার্য হইলে 
তাহাদেব শাস্তভোগ করিতে হইত। 

224-2ভাতা, 

৫০1 এবের্স্ প্যাঁপরাসের একাংশ। এড্্উইন্ 'স্মথ প্যাঁপরাসেব মও৩ ইহাও একাঁট 
সার সংপ্রাচীন মিশর প্যাপরাস্। এক্ষণে ইহা লাইপশীাসগ্ 

মিউজিয়মে সংরাক্ষত। 

এড্উইন্ ছ্সিথ প্যাঁপরাস্ঃ প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ায় শল্য-চিকংসার কোন মূল্ময় 
ফলক এ পর্যন্ত পাওয়া যায নাই। কিন্তু মিশরে এড্উইন্ স্মিথ প্যাঁপরাস নামে শল্য- 
চাকৎসার এক বিখ্যাত গ্রন্থ পাওয়া গগয়াছে। ইহার ইংরেজী অনুবাদক টি. এইচ. ব্রেস্টেড 
মনে করেন, এড্উইন: প্যাঁপরাসের রচনাকাল খুঃ পৃঃ ২৫০০ অব্দ, অর্থাৎ পিরামিডের 
যুগ। ধারাবাহকভাবে লিখিত শল্যাবদ্যার গ্রন্থ ইহা ঠিক নহে; চিকংসক যখন যেমন 
রোগীর শচাকতসা ও অস্রোপচার করিয়াছেন, তখন তাহা 'লাখয়া 'গিয়াছেন কতকট। 

২ ২ হইতে ১০ শেকেন শেকেল (51661) ;) একজন কর্মকারের বাংসারক বেতন ছিল ৮ শেকেল- 
ডা. টি 0114০ 11075 11665 1117056101১, 251, 



১১০ বিজ্ঞানের ইতিছাস 

দনালাঁপর ভঙ্গশতে। তবে 'বাভন ক্ষত ও আঘাতের এক প্রকার শ্রেণীবন্যাস দেখা 

খা; প্রতোকটি ক্ষণ্তর প্রথমে বিবরণ দেওয়া হইযান্ে, তারপব ইহা কি ধরনের ক্ষত, 
সে সম্বন্ধে কযেকটি মন্তব্য এবং সবশেষে চিকিংসা ও অস্বোপচার-ীবাধ। এই বিবরণ 
দম্পকে একটি উল্লেখযোগা বিষষ এই যে, ১৪টি আঘাতের ক্ষেত্রে পরিম্কারভাবে বলা 

হইযাহে, ইগাবা দ'রারোগয, চিকিংসার কোন প্রযোজন নাই। চিকিংসাব অতাঁতি এই 
১৪টি বিশেষ ধরনেব আঘাত ও ক্ষতেব বর্ণনা সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে বিশেষ সতকতা 
অবলম্বন কাঁবতে দেখা যায়। অস্ব্রোপচারে অকৃতকার্ধতার ফল শাস্তিভোগ এইর্প 
বিধি সম্ভবতঃ বলবং থাকা এই প্রকার সতক্তা অবলম্বনের প্রযোজন ছিল। 
হাগমনবাবব অণ,শাসনে এইবূপ বিধানেব কথ! বলা হইযান্থে। মিশবে অনুরপ কোন 

বিধান হিল কি না, তাহার অবশ্য কোন 'লিপিবন্ধ প্রমাণ নাই। রেস্টেড এই প্যাঁপবাস্কে 

প্রকতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পযবৈক্ষণের প্রথম লিপিবদ্ধ দক্টাল্ত (0100 0811169. 
১1010601000 87081) 0 0107520101৯ 0012101715010706-) 
বলিষা বর্ণনা কবিযাহেন। এড্উইন প্যাঁপবাসে উী্পাখত কষেকাঁট আঘাতের বর্ণনা ও 
0াকৎসা-বিধি দেওয়া যাইতেছে । 

"মাথার করোটি নীচেব চমেবি আঘাত সম্বদ্ধীম বিধান। এক বান্তির কবোটি আঘাতে চর্ণ- 
৮৭ হইযাঞ্ছে, তোমাকে ইহা পবীক্ষা করিতে হইবে। গলিত তায়েব উপব তরগ্গায়ত যে সব 
বুচন দেখা যায, িচর্ণ কবোটির তলদেশে তুমি যাঁদ সেইরূপ কুণ্টন দেখিতে পা, ছিশ,ব মাথান 
নবম তাল অঙ্গুলি স্পর্শ কারলে তাহা যেমন স্পান্দত হয়, ক্ষতস্থানে অঙ্গীল স্থাপন কাঁবিযা 
তম যাঁদ সেইব প কোন স্পন্দন অন:ভব না কব তখন বাঁলবে, এই বোগণী চিঁকংসাব অতীত 1”% 

আর একটি উদাহরণ । 

“তোমাকে এক বাক্জিব আঘাত-বিচর্ণ নাসাবন্ধর পৰীক্ষা কবিতে হইবে। নাসাবঞ্ধেব ভাঙ্গা স্থান 
সপশ' কর, অঙ্গলিব দ্বাবা তাহা ঈষৎ নাড়াইলে যাঁদ উত্ত স্থান পট পট- কবে এবং সেই সঙ্গে 
নাসাবন্ধুপথে ও সেই নাসাবন্ধের দিকে অবাঁস্থভ কর্ণ হইতে যাঁদ শোঁণত নত হয, যাঁদ দেখ 
বোগীৰ হাঁ কাঁবতে কম্ট হইতেছে ও তাহাব বাকাস্ফ-তি" হইতেছে না, তখন এই বোগণ সম্বন্ধ 
বালবে, 'নাসাবস্ধু বিচর্ণ হইযা গিয়াছে, এই বোগেব চিকিৎসা অসম্ডব ।”* 

প্রা সাডে চার হাজাব নংসব পূর্বে লাখত এড্উইন প্যাপিবাসে প্রাচীন িশবীযদের 
শলাবিদ্াব যে জ্ঞানেব পরচয পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। কিদ্তু আশ্চর্য 
ব্যাপাব এই যে, অহাব পর দুই হাজার বংসরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানের 
দণ্টান্ত আব মিশরীযদের মধ্যে দেখা গেল না। পরবতর্ঁ চিকিংসকেবা শুধু এইসব 
প্রাচীন গ্রন্থ মুখস্থ কারযাই সন্তুষ্ট থাঁকযাছে, ঘঁরযা 'ফাঁরযা সেই একই প্রাটন 
বিদ্যা প্রযোগ কারিষাছে; তাহা উন্নাতির কোন চেষ্টা কবে নাই। সমপ্রাচীন অতীতে 
মিশরে জ্ঞানের আকাস্মক বিকাশ যেমন বিস্মযকর, তাহার স্থবিরতাও ততোধিক 
নৈরাশাজনক। 

ভারতবর্ষ £ঃ বোৌদক ঘ্গ 

ভারতীয় চিকিংসাশাস্্ের সুমহান প্রাচীনত্বেব কিছ, কিছ প্রমাণ প্রত্বতাত্বকেবা 
মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিচ্কাব কারযাছেন, একথা আমরা পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি। 'সিম্ধ-সভাতার আমলে ভারতীয় চিকংসা-পদ্ধাত ও নানা রোগে উষধাঁদির 
বাবহার সম্বদ্ধে প্রশ্নতত্তীয় গবেষণা হইতে এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই সতা. কিন্তু 
মহেজজোদড়োর ও হর*পাব স্থপতিদের নগর পারিক্পনায় জনস্বাস্থোর প্রাত যেরপ সজাগ 
দৃষ্টি দেখা যায, তাহাতে 'সম্ধু-সভ্যতার রচাঁয়তারা যে বিশেষভাবে স্বাস্থ্য-সচেতন ছিল. তাহা 

শন চু. য়া, 11162010177 5772110 5117026611941)51715, 0010720, 1950, 
৬০]. [--এ উল্লিখিত কয়েকটি দম্টান্তের বঙ্গানুবাদ। 



চক 
৯১৯১ অথর্ববেদে চিকিৎসা, ভেষজ ও শারশরষ্থান 

অস্বীকার কারবার উপায় নাই। এইরূপ স্বাস্থ্য-সচেতন জাতির হাতে সৃচিকৎসার উদ্ভাবন 
অনুমান করা একান্ত য্যান্তপঙ্গাত। 

অথববেদে চিকিৎসা, ভেষজ, শারীরস্থান সম্বম্ধে জ্ঞান 

সিম্ধ-সভ্যতার অল্তে এদেশে যে আর্য হন্দুগণ বৈদিক সভ্যতার গোড়াপত্তন কারিযা- 
[ছলেন, তাহাদের 1ঢাকৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ কোন সংশয় নাই। অথববেদে 
শারীরবৃত্তের জ্ঞান সুপাঁরস্ফুট। পবে াকৎসাবদ্যাকে অথর্ববেদ হইতে পৃথক কাঁরযা 
আয়ুবেদ বা পঞ্চমবেদ রচিত হইয়াছিল। প্রাচীনতম বোৌঁদক 'হন্দুদের 'চাঁকংসার জ্ঞান 
জানবার পক্ষে অরথব্বেদ ও তাহাব অনূষঙ্গ আমূুবেদ প্রকুণ্ট হইলেও এই বিদ্যার আলোচনা 

ও উল্লেখ অন্যান্য বোদক্ সাঁহত্য হইতে একেবারে বাদ পড়ে নাই। আধুবেদোন্ড কোগের 

'ব্রদোষবাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খক-সংহতায। আবার শতপথ ব্রাহণে নরকঙ্কালেব 
আঁস্থর সংখ্যা ও পাঁরচয় আতি যথাযথরূপেই বার্ণত হইযাছে। চিকিংসাশাদ্বেব ও শারীর- 

বদ্যাব সংশৃঙ্খল আলোচনা অবশা আংঁশকভাবে অথর্ববেদে ও পাঁবপর্ণভাবে আয.বেদেই 

পাওয়া যায। এই জন্য এই দুই গ্রন্থে বার্ণত শারীবাবদ্যার ও চিকিৎসাবদ্যাব কু পাঁবম 
দিলেই যথেষ্ট হইবে। 

অথববেদের নানা মন্তে ও স্তোত্রে শাবীরস্থান, শারীরাবদ্যা ভেষজাঁবদ্যা, চাকৎসা 
প্রীত 'বিষষের উল্লেখ আছে। এই বেদেব দশম খণ্ডে মান্ষেব সান্ট সমন্ধে একটি 
স্তোন্র আহে। স্তোন্ের বাতা নাকি নরমেধ যজ্জেব প্রবরক বোঁদক খাঁষ নাবাধণ। খাঁষ 

নাবাযণ আধূবেদোস্ত কতকগ্যাল প্রাচীনতম ওষধ প্রস্তৃত-প্রণালীর আঁবচ্কর্তা।* রুডল্ফ্ 
হোযেনলে দেখাইয়াছেন, এই স্তোত্রে মানুষের দেহের 'বাভন্ন অস্থির যেসব উল্লেখ ও বর্ণনা 
আছে, অথর্ববেদেব অনেক পবে আন্রেষচবক-সুশ্রুত প্রবভিতি হিন্দ, আনাটমতে ডাল্লাথত 
আঁস্থ সংস্থানেব সাঁহত তাহাব প্রভূত মিল আছে। নিম্নোষ্ত তাপিকার প্রাত দ'ঘ্টপাভ 
কাঁবলেই এই মল প্রতীয়মান হইবে। শল্যাবদ্যা, নানা সংব্লামক ব্যাধির চাকৎসা, স্তীবোগ, 

উষধ হিসাবে ভেষজের বাবহার, এমন ?ক গবাদি পশূব কযেকটি বোগেব উল্লেখ মঅথববেদে 
গাওযা যায়। 

অথরবেদ আন্রেয়-চরক _.. সাশ্রাত 
পার্শীণ পার্শাণ পাশীণ 
গলফ গুল্্ফ ও মাণিক গুল্ফ 

অঙ্গাল অঙ্গাঁল (নখসমেত) অঙ্গুল 
উচ্লখ শলাকা ত 
প্রতিষ্ঠা আধিজ্ঠান ব্র্চ 
আজ্তীনং বা জানু জ্ঞান বা বপালিকা জানু 
জঙ্ঘা জঙ্ঘা জঙ্ঘা 
শ্রোণি শ্রোণিফলক-ভগসমেত শোণি 
উরু উবু-নলক ও বাহু-নলক উরু 

উরস উরস উরস 

গ্রীবা জু (অথবা গ্রীবা) কণ্ঠনাড়ী (অথবা জল্লু 
অথবা গ্রবা) 

স্তন পার্বক, স্থালক, অবদসমেত পার্ক 

চন্য 7. ৪01 ঢ০67016--511160165 1) 1112 11661627)6 01 47106)71 17111, 
10711, 000, 07107407 17655 19607 7 151097114, 
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স্কন্ধ গ্রীবা গ্রীবা 

পাটি পচ্ঠাঁ্থ প্ন্ঠ 
অংস অক্ষক (অথবা অংস) অক্ষক (অথবা অংস) 
ললাট, ককাটিকা নাঁসকা-_ গণন্ডকট- ললাট নাসা, গণ্ড, অক্ষিকোষ, কর্ণ 
কপাল কপাল, শঙ্খসমেত কপাল, শঙ্খসমেত 

জবর বা 'তকমপন' বাঁলযা এক প্রকার রোগের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আধ্নিককালের' 
গ্যালোরয়া জববের প্রভূত মিল দৌখয়া মনে হয়, প্রাচীন 'হন্দু ভিষকগণ এই রোগের 
কথা জানতেন। তকনন ছাড়া আত্্রাব আতিসার বা পেটের অসুখ), কাঁসকা (কাস), বলাস 
বা যক্ষা, জলোদর, অপচিৎ (ক্ষেত), বিদুধ (ফোড়া), কিলাস (কুদ্ঠ, চামড়াব বোগ), শীর্ষান্ত 
(টশিরঃপীড়া), গবশল্যক (স্নাযুবেদনা), অলজী (চক্ষুরোগ), িলোহিত (রন্তঘ্রাব), অপস্মার, 
গ্রাহ (ভতেধরা), অক্ষত (বণ বা টিউমার) প্রভীত বহীবধ রোগেব উল্লেখ দেখা যায়। কোন 
কোন রোগ যে বংশান,ক্রামক অথর্ববেদের খাঁষগণ তাহা অবগত ছিলেন। এই রোগদেব বলা 

হইত “ক্ষেত্রীয়।' 
অথর্ববেদে ত্রিধাতুর আভাস আছে। অথর্ববেদোন্ত শুদ্ক, সন্ত ও সঞ্সারী শব্দুয 

গরবতর্শকালের '্রধাতু বায়ু, গপত্ত ও কফকে বুঝায়, সায়নাচার্য এর্প মনে কবেন। তবে 

শূক্ক, সন্ত ও সঞ্থারী নানা প্রকাব বিকৃতির ফলেই যে বোগের উৎপাঁন্ত হইযা থাকে, এইবৃপ 
মত সব সময গৃহীত হইতে দেখা যায় না। 'বাভল্ল জাতীয ভূতবর্গের আকুমণে শরীর 
ন্যাধিগ্রস্ত হইযা থাকে, সাধারণভাবে অথর্ববেদ এই মতই প্রচার করিযাছে। এই সকল 
ভূত ও পিশাচ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে যাতুবান, ীকমশীদন, অমীবা, রক্ষ, আন্রন, কন্ব, 
দয়াবন্, আলংস, বংসক, পলাল, শর্ক, কোক, মলিম্ল্চ, পলীজক, বব্লীবাসস্, অশ্রোষ 
প্রমালন ইত্যাঁদ প্রধান। সময়ে সময়ে দেবগণও মানবদেহ আশ্রয় কাঁরযা নানা রোগের সৃষ্টি 
কাঁরয়া থাকেন। যেমন, জলোদরের কারণ স্বয়ং বরুণদেব। সুতরাং দেহকে রোগমন্ত 
কাঁরতে হইলে আক্রমণকারী এইসব ভূত পিশাচ ও দেবতাদের 'বিতাড়ন করা দবকাব। এই 
উদ্দেশ্যে অথর্ববেদে নানা প্রকার শান্ত-স্বস্ত্যয়ন, মন্ত্রপাঠ ও কবচ ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা 
বার্ণত দেখা যাষ। 

অথর্ববেদে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্র ও কবচাঁদর বাহুল্য থাঁকলেও নানাবিধ ভেষজের 
অলৌকিক গুণের কথাও নানা স্থানে বার্ণত আছে। উদ্ভিদ ও ভেষজের ক্ষমতা সম্বন্ধে 
বর্ণনাগুঁল পাঠ কাঁরলে মনে হয়, অথর্ববেদের সময গাছ-গাছড়ার সাহায্যে চাকৎসারও িবশেষ 
প্রচলন 'ছল। এই শেষোল্ত উপায়ে যাঁহারা রোগের চিকিৎসা কাঁরতেন, তাঁহাদের বলা হইত 
ভষক। এইরূপ শত শত ভিষক এবং সহম্্র সহত্র ভেষজের উল্লেখ আমরা অথর্ববেদে পাই-_ 
'শতং হাস্য (ভিষজঃ সহন্রম্ উভ বীরুধ+অথ ২। ৯। ৩। 

মনে হয় অথর্ববেদের আমলে মল্ম্রবাদী ও ভেষজবাদীদের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল এবং 
কালসহকারে শেষোক্ত দলই প্রাধান্য লাভ করে। মানবদেহ ও উীদ্ভদ সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশঃ 
বাদ্ধ পাইতে থাকলে মন্বাদশদের প্রভাবও ধারে ধারে সত্কৃচিত হইতে থাকে। কৌশিক- 
সক্রে বহৃবিধ উী্ভজ্জ ওঁধধের নাম পাওযা যায়, যেমন- পলাশ, কাঁম্পল, বরণ, জঙ্গির, 
অজর্ন, বেতস্. শমী, শমকা, দর্ভ, দূর্বা, যব, তিল, ইঞ্গিড় তৈল, বরণ, উষীর, ক্ষাদর, 
হপৃস, মু, ক্রিমৃক, নিতত্বী, জশীবশ, অলাকা, লাক্ষা, বিস. হরিদ্রা, পিপৃপলী, অলাবু, খলতুল, 
করীর, শিগ্রু, বিভশতক, শামশীবম্ব, শীর্ণপর্ণা, প্রিয়ঞ্গ, হারিতকশ, পাঁতকা ইত্যাঁদ। 
ক্ষতস্থানে জলৌকা এবং সর্পদদ্ট স্থান আঁগ্নকর্ম দ্বারা পোড়াইবার বাঁধ কৌিকসূত্রে দেখা 

 যায়। যুদ্ধে অঙগাপ্রতাঞ ছিন্ন হইলে ধাতু অথবা কাম্টানার্মত কারিম অপ্াপ্রত্যঙ্গ বাবহারের 
উল্লেখ আছে। খগ্বেদের অশ্বিনীকৃমার 'বষ্পলার 'ছিযপদে একটি লৌহপদ জ্যাড়য়া দেন। 
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[তানি ধজাশ্ব, পরাবৃজ, কণ্ব ও কাঁক্ষবতের অন্ধত্ব দুর করেন; বহু বন্ধ্যা নারীকে প্রজা 
করেন। এইসব কাহনীর এীতহাঁসক "ভীত্ত যাহাই হউক, বৌদক যুগে াঁকৎসা ব্যাপাবে 
প্রাচীন আর্য ধাঁষাঁদগের শিক্ষায় ও লেখনীতে ব্যবহারক ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানেব পূর্ণ প্রকাশ 
যে দোখতে পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আয়র্বেদে £ অথর্ববেদের উীাল্লাখত শারীরবৃত্ত সম্প্রসাবণ কবিয়া আহূরেদে রাঁচত 
হইয়াছল। বস্তৃতঃ আয়ুর্বেদ (আয়ুর্বদ্যা) অথর্ববেদেরই এক শাখাবশেষ। সমশ্রুত বলেন, 
আয়ুবদে অথর্ববেদেবই উপাত্গ এবং সহস্র অধ্যায়ে লক্ষ শ্লোকে ইহা ব্রহমা কর্তৃক রাঁচিত 
হইয়াছিল। বৃদ্ধ বাগৃভট আয়ূর্বেদকে অরথর্কবেদের উপবেদ বালযাছেন। আবার অনেক 
মনীষীর মতে আয়ুবেদ স্বতন্ত্র বেদ। চরক ও ডহ]ণ এই শেষোল্ত মতের পক্ষপাতী । লক্ষ 
শ্লোকাত্মক আয়ে, ডহণের মতে, মাত্র মোট ছয় হাজার মন্তে সমাপ্ত অথববেদের উপাঞ্জ 
হইতে পারে না। তথাপি অথর্ববেদের সাঁহত আয়্বেদের নানা মিল ও নিাবড় সম্বন্ধ 
উপেক্ষণীয় নহে। এই বিশেষ যোগ বহু প্রাচীনকাল হইতে বতমান। 

আযূর্কেদেক আলোচনা আটভাগে বিভন্তঃ (১) কায়তন্ত্র (সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যা), 

(২) শল্যতন্্ (শলাবিদ্যা ও ধান্রশীবদ্যা); (৩) শালাক্যতল্ত্ (চক্ষু, কর্ণ, নাঁসকা, গলদেশের 
চিকিৎসা); (৪) ভূতবিদ্যা (মনোবিকার, বাতুলতা প্রভীতি রোগের আলোচনা ও চিকংসা); 
(৫) কৌমারভৃত্য (শশু-চাকংসা); (৬) অগদতন্ত্র (বিষ ও বিষক্রিষা প্রভীতির আলোচনা); 
(৭) বসায়নতন্র (রসাযন, বার্ধক্যে স্বাস্থযরক্ষাবাধ), এবং (৮) বাজীকবশতন্ত (কামজ 
পুনযোবন প্রদান প্রসঙ্গ)। প্রসঙ্গতঃ 'রসায়ন' শব্দাঁট অথর্ববেদোন্ত 'আমধ্যাণি' শব্দ হইতে 
উদ্ভূত। 'আয়ষ্যাণ'র অর্থ দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য লাভেব উপায। 

এইব্প প্রাচীনকালে আনুমানিক খুঃ পু ১০০০ অব্দেব পূবে) সমগ্র শারীরবৃত্তের 
এত সূন্দর ও প্রণালীবদ্ধ আলোচনার দঙ্টান্ত পাঁথবীর আর কোন দেশে দেখা যায় না। 
তথ্যের সমাবেশ ও আলোচনাপদ্ধাতির মধ্যে বৈজ্ঞানক অন্তর্দান্ট প্রাতফাঁলত হইয়াছে। 
(বিশেষতঃ কায়তন্ত্, কৌমারভূত্য, অগদতল্ল প্রভীতি আযার্বদ্যার কযেকটি বিভাগের বিষয়বস্তু 
বৈজ্ঞানিক ভাঁন্তর উপব প্রাতষ্ঠিত। এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা বাঁলতে অবশ্য আমরা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক ভীত্তর কথা বালতোছি না। আধুনিক 'বিজ্ঞানেব পরিপ্রোক্ষতে তিন হাজার বংসর' 
পূবেরি চিকিংসক ও শারাীরবৃত্ত-বিশারদেব জ্ঞান যাচাই করবার চেস্টা অসঙ্গত। এই সময়ে 
বাভন্ন দেশে সভ্য জাতির মধ্যে সাধারণতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নাতি দেখা যায, তাহার পাঁর- 
প্রোক্ষতে আয়ুবেদোন্ত জ্ঞান বিচার কাঁরলেই ইহার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় 
বৈদ্য ও ভিষকাঁদগের আশ্চর্য প্রাতভা আপনা হইতেই প্রকাশ পাইবে। 

আয়র্ধেদের ইতিহাস £ আযূর্বেদ প্রথমে কে বা কাহারা রচনা করিযাঁছলেন, তাহার 
নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই। সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী ধারয়া বহু সৃচিকিৎংসক ও শাবীরাবদের 
অভিজ্ঞতা ধীঁবে ধীরে এই শাস্বের রূপ পাবিগ্রহ কাবযাঁছল। খুশষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর 

অনুরূপ সময়ে আমরা আন্রেয ও সমশ্রতের সাক্ষাং পাই। এই দুই চিকৎসকই এীতিহাসিক 
প্রুষ। তাহার পূর্বে যে সকল চিকংসক ও শারীরবিদের নাম পাওুয়া যায় যেমন- দক্ষ, 
ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, ভৃগু, ধন্বল্তাঁর, নির্ভরযোগ্য এীতিহাসিক তথ্যের অভাবে তাঁহাদের বাস্তব 
আস্তত্ব প্রমাণ কবা কঠিন। এ সম্বন্ধে প্রচালত নানা িংবদল্তীর আধক 'ীকছ: বলা সম্ভবপর 

নহে। চরক-সংাহতায় উল্লখত এইরূপ একটি িংবদল্তশ অনুসারে ব্রহয়া শারীরবৃন্তের জ্রান 
প্রথম দক্ষকে শিখান, দক্ষের নিকট ইহা শিক্ষা করেন আ্বনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয়। ইন্দ্র অশ্বনী- 

কুমার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট এই জ্ঞান অবগত হইয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজের নিকট ইহা প্রকাশ 
করেন। শেষে আনেয় ভরদ্বাজের কাছে এই ব্রহনবিদ্যা লাভ করেন। আরেয়র ছয়টি সুযোগ্য 
শিষ্য আগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষরপাঁণ হিন্দু চিকিৎসাশাস্ঘের ইতিহাসে 
প্রাস্ধ। অখ্নিবেশ চরকের গুরু। আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে কাশশীরাজ ধন্বন্তরি 

৯৫ 



১১৪ নিআনের ইতিহাস 

এই জ্ঞান ইন্দ্রদেবের (বো তাঁর শষ্য ভরদ্বাজের) নিকট লাভ কাঁরয়া পরে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য 
সুশ্রুতকে অর্পণ করেন। ভারতায় চাকৎসাবদ্যার উদ্ভব সম্বন্ধে প্রচালত নানা কিংবদন্তী 

পরহমা 

প্রজাপাঁত দক্ষ 

অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃত্বয় 
| 
] 

ইন 

ভরদ্বাজ | 

আন্রেয় 

ূ ধন্বন্তার 

আশন্নবেশ জতুকর্ণ ভেল হারীত পরাশব ক্ষরপাণ সূশ্রত 

ৃ 
চরক নাগাজন 

দৃঢ়বল 
ও বোদক সাহিত্যের উল্লিখিত নানা খাঁষর ও দেববৈদাগণের কথা যাহারা জানিতে ইচ্ছুক, 
ডাঃ 'গরধন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 177151919০1 1710101 71০010176) ৬০]. ] & 11. 

(কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) তাঁহারা পাঁড়তে পারেন। 
আন্রেয় ও সুশ্রুতের কাল হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চাকৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসের 

সতত্রপাত। ইহার অর্থ এই যে, এখন হইতে কোন ভারতীয় শারীরাবদ্ কখন ক কি গ্রল্থাদ 
রচনা কারয়াছেন ও 'চাকৎসাশাম্ত্র ও শারীরবৃত্তের বিবর্তনে কাহার অবদান কতটুকু, তাহা 
মোটামৃঁটিভাবে বলা চলে। আন্রেয় ও সমশ্রত হইতে স্বনামধন্য ভারতীয় চিকংসকগণ আর 
বিস্মিত কিংবদন্তী যুগের মানুষ নহেন, এীতহাসিক নানা ঘটনাম্রোতের মধ্য হইতে তাঁহাদের 
চিনিয়া লইতে অস্মাবধা হয় না। হীতহাসের দিক হইতে তাই আন্রেয ও সমশ্রুতকে ভাবতাঁষ 
চাকৎসা-বিজ্ঞানের জম্মদাতা মনে কারবার যথেষ্ট হেতু আছে। 

জান্রেয় (আনুমানিক খুশঃ পৃঃ ৬০০ অন্দ) 

আন্লেয় ধাষ আন্রর পূত্র। তাঁহার পুরা নাম আব্রেয় পুনর্বসু। পুরা নাম বলা হইল, 
কারণ, বোদক যুগে বা বৌম্ধযূগে আন্রেয় নামে একাধক চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। 
বৌম্ধ জাতকের নাঁজর হইতে হোয়ের্নলে মনে করেন, আন্েয় সম্ভবতঃ তক্ষাশলার বিখ্যাত 
বশ্বাবিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। খা পৃঃ ষষ্ট শতকে বা তাহার গছ 
আশে তিনি জশীবত ছিলেন। তিনি চিকৎসাবিদ্যার বহয গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তল্মধ্যে আল্লেয়- 
সংহতা বিশেষ উল্লেখষোগ্য। ইহা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। নানা প্রকার ব্যাধি, দ্রবণ, ভেষজ, 
চাকৎসাবিধান ইত্যাঁদ এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আনেয়াচাকৎসা-পম্ধাতর কথা আরও 
াবশদভাবে আলোচনা কাঁরয়াছেন তাঁহার শিষাগণ। আঁখ্নবেশ কর্তৃক রাঁচিত আগ্নবেশতল্ম 
_অবলম্বনেই চরক ও দড়বল চরক-সংাহতা প্রপন্নন করেন। ভেল ও হারণত-সংঁহতাও আত 
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মূল্যবান প্রাচীন চিকিৎসার গ্রল্থ। এইসব গ্রন্থ হইতেও আৰ্রেয়র চাকংসা-পদ্ধাতর সম্যক. 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

সংশ্রচত 

সুশ্রুত খাঁষ 'বশ্বামত্রের পূত্র। কাশীরাজ 'দিবোদাস বা ধন্বন্তারর নিকট তান 
চিকিংসাশাস্ত্ শিক্ষা করেন, এইরূপ জনশ্রুতি । সম্ভবতঃ কাশশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনা কাঁরযা থাঁকিবেন। আন্রেয় ছিলেন প্রধানতঃ চিকিৎসাবদ্যা বা কায়তন্ত্রে পারদ, 

সুশ্রুত ছিলেন শল্াবিদ্যাবশারদু। সমশ্রুতের কাল বোদক যুগেব মাঝামাঝি বা শেষভাগ। 
সূশ্রুত আনেয়র উল্লেখ করিযাছেন, শতপথ ব্লাহমণে সুম্্রতের মতামতের আলোচনা আছে। 
স,তবাং তিনি আন্রেষব পববতরঁ এবং ব্লাহমণ-সাহত্যাঁদ বচনাকালের পূুববিতাঁ বা সমসামায়ক। 
হোষেনলের ধারণা, সূশ্রাত খুীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ কবেন, তিনি আন্েষর ছোট, 
সম্ভবতঃ আগ্নবেশের সমসামায়ক। 

আল্লেয়-সধাহতার মত সংশ্রুত-সংহতার মৌলিক বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় নাই। সুশ্রুতেব 
[শষ্য ওপধেনব, ওরদ্র ও পূচ্কলাবত এবং আবও পরে নাগাজন মৌলিক গ্রন্থের পারবর্তন 

ও প্রাতিসংস্কার করিযা থাঁকবেন। যাহা হউক, প্রাচীনকাল হইতেই এই গ্রন্থের 'বশবজোড়া 
খ্যাতির প্রমাণ ভাবতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে 'বাভন্ন ভাষায ইহার অনুবাদ। অন্টম শতকের 
শেষে এই গ্রন্থ আববা ভাষায় অনাদত হয়। ইবন আবিল সৌবয়াল এই গ্রল্থকে “কিতাব- 
ই-সুস্রদদ" নামে উল্লেখ কাঁবযাছেন। আল্বাঁজ সুশ্রুতকে শল্যানদ্যার প্রামাণিক গ্রল্থ মনে 
কবিতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাটিন, জার্মান, ইংরেজ প্রভাতি ইউবোপায় ভাষাষ সমশ্রুত 
অনুদিত হয়। 

জীৰক কোমারডচ্চ 

সংশ্রতৈর পব বুদ্ধেব সমসামায়ক (খীঃ পৃঃ ৫৬৬-৪৮৬) মগধাধপাতি বিশ্বিসারের 
রাজবৈদা জীবক কোমারভচ্চের নাম বশেষ উল্লেখযোগ্য । জীবকের জন্মস্থান রাজগৃহ। 
চিকংসাবিদ্যায় পারদার্শতা অজ্নের জন্য সেই সময়ে আয়ুবেদে শিক্ষার পখঠস্থান সুদূর 
তক্ষাশলায় তান সাত বৎসর আতিবাহত করেন। তানি আতেয়র শিষ্য ঠছিলেন। পুনবর্সু 
আন্রেয় ছাড়া কৃষ্ণা্েয় ও ভিক্ষু: আত্রেষ নামে আরও দুইজন আন্রেয়র কথা জানা যায; জশবক 
কোন্ আত্েয়র শিষ্য ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। 

সমগ্র আয়াবিজ্ঞানে জীবকের কিবৃপ গভীব ও ব্যাপক জ্ঞান ছিল সে সম্বন্ধে জাতকের 
একটি গজপ বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। শিক্ষা সমাপনান্তে তক্ষাশলার এক বিখ্যাত আচার্য 
জীবক ও অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি খননযন্ত্র দিয়া তক্ষশিলার চতুর্দিকে এক যোজনের 
সধ্যে নির্গণ কোন উদ্ভিদ বা গুল্ম পাওয়া যায় কিনা তাহা অনুসন্ধান কারতে আদেশ 
দেন। অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেকেই একাধিক ডীদ্ভদ্ সংগ্রহ কারযা গুরুর নিকট জানাইলেন 
যে, ভেষজ হিসাবে ইহারা নির্গণ। বহু বিলম্লে রিক্ত হস্তে ফিরলেন জীবক। ভেষজ 
হিসাবে সম্পূর্ণ নির্গণ কোন উীদ্ভদই তাঁহার চোখে পড়ে নাই। ভাচার্য বুঝিলেন উদ্ভিদের 
গুণাগৃণ সম্বম্ধে জীবকের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

আরেয়-প্রবার্তিত চিকিংসা-পদ্ধাতিতে কায়চাকৎসাই প্রধান স্থান আঁধকার করে। কিন্তু 
জীবক শল্যাচীকংসাতেও অসাধারণ কৃতিত্বের পাঁরচয় দেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচালত 
কাহনী পাঠে জানা যায যে, অনেক স্থলেই 'তাঁন মাথার করোটি কাটিয়া ক্ষতস্থান হইতে 
ক্রিম বাহির কারতেন এবং এইভাবে রোগীর শিরঃপীড়া দূর কারতেন। রাজগৃহে এক 
ধনীর স্তীর উদরে অস্রোপচার করিয়া অল্লগুলি তিন বাঁহর করেন এবং তাহাদের মধ্যে 
যেগাঁল গ্রন্থ পাকাইয়া গিয়াছিল সেগুলি উন্মোচন কারয়া পুনরায় তাহাদের যথাস্থানে 



১১৬ বিজ্ঞানের ইতিহার্স 

সংস্থাপন করেন। জশীবকের এইর্প আশ্চর্য অস্তরচিকংসা সম্বন্ধে বহু কাঁহনী বিবৃত 
আছে। বূদ্ধকে কয়েকবার তিনি দুরারোগ্য ব্যাঁধ হইতে নীরোগ করেন। তাঁহার চাঁকৎসায় 
নূপাতি বিম্বসারও কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগালাভ করেন। 

জশবকের চিকৎসা-খ্যাঁতি সমগ্র ভারতবর্ষে পাঁরব্যা্ত হইয়াছল। বৈশালী, বারাণসা, 
সাকেত এমন কি সূদূর উক্জাঁয়নী হইতে রোগীরা তাঁহার নিকট চাঁকখাঁসত হইতে মগধে 
আঁসত। চিকিৎসার জন্য তিনি মোটা অর্থ গ্রহণ কারতেন। কাঁথত আছে, কোন কোন ক্ষেত্র 
১৬,০০০ কার্ধাপণও দর্শনী হিসাবে ধার্য হইত। 

ধিশু-চিকিৎসায় জীবক সে যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন। কাশ্যপ-সংহতা নামে এক বিরাট 
াঁকৎসার গ্রন্থ তিনি প্রণযন করেন। ইহার নষটি অধ্যায় হইলঃ (১) সত্রস্থান, (২) 
নিদানস্থান, (৩) বিমানস্থান, (৪) শারীরস্থান, (৫) হীন্দ্রয়স্থান, (৬) চিকিংসাস্থান, (৭) 

সাম্ধিপ্থান, (৮) কঙ্পস্থান ও (৯) খিলস্থান। 

চক 

আল্রেয়-প্রবার্তত চিকিৎসাশাস্বের প্রধান উদ্যোন্তা চরক। তাঁহার প্রণীত চরক-সংহতা 
মৃখ্যতঃ অশ্নিবেশ-তন্তের সম্প্রসারত ও সংশোধত সংস্করণ। এই সংস্কার সাধন তান 
একা করেন নাই। দড়বল নামে আর একজন প্রান হিন্দু চিাকংসক আগনবেশ-তল্তেব 

পরবতাঁ অধ্যায়গুলির সংস্কার সাধন করেন। যাহা হউক, চবক আন্রেষ-আগ্নবেশের 
পরবত্র্ণ। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ শতবীপটকে' দেখা যায, চরক খাীল্টীয় প্রথম শতকে কনিচ্কের 
রাজত্বকালে রাজবৈদা ছিলেন। কানিচ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অবশ্য অনেক মতদ্বৈধ আছে। 
খুঃ পু প্রথম শতক হইতৈ খাজ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ঠিক কখন তান রাজত্ব 
কাঁরতেন তাহা নিশ্চিতরূপে নিধ্ারত হয় নাই। তারপব 'রাঁপটকের উল্লিখিত চরক এবং 
চরক-সংহিতার প্রণেতা চরক এক ব্যান্ত কনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
দেখাইযাছেন, পাঁণনশ (খ্রিঃ পঃ পণ্চম শতাব্দী) ও পতঞ্াল (খু পূ দ্বিতীয় শতাব্দী) 

চরক-সংহতার উল্লেখ কারয়াছেন।* সুতরাং খুশঃ পে ৬০০ অব্দ হইতে খাশম্টীয ২০০ 
অব্দের অর্থাং ৮০০ বংসরের কোনও সময়ে খুব সম্ভব কাশ্মীরে চরক জন্মগ্রহণ কাঁবযাছিলেন। 
প্রাচীন ভারত+য় গ্রন্থ ও গ্রল্থকারদের তাঁরখ সম্বন্ধে এই আঁনশ্চযতা 'িবান্তকব। এইজন্য 
এইসব তারিখ স্যানাদস্টি না হওযষা পর্য্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তৎপরতার 'বচার-বিশেলেষণে 
যে বশেষ সতক্তা অবলম্বনের প্রযোজন আছে, পাশ্চান্ত্য পাণ্ডতগণ তাহা বারংবাব স্মরণ 
করাইয়া থাকেন। 

স্শ্রযত-চরকের শল্যাবদ্যা ও চাঁকংসা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 

এইত গেল প্রাচীন ভারতীয় 'চাকংসক ও শারীরবিদদেব কথা। সশ্রত ও চরক 
হইতে প্রাচীন ভারতের শল্যবিদ্যা ও চিাকৎসা সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত 
পারচয় দেওয়া আবশ্যক। 

শল্যাবদ্যাঃ অথর্ববেদে ও আয়ুবেদে শল্যতল্তের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। সুশ্রুতের 
সময়ে এই বিদ্যার প্রভূত উন্নাতি ঘটে। সশ্রুত ছিলেন অস্তাচিকংসক, সুতরাং তাঁহার 
সংহতায় শল্যাবদ্যাকেই তান আলোচনার প্রধান বিষষ কাঁরযাছেন। 

অস্মাচীকৎসার গোড়ার কথা হইল নানাবিধ প্রয়োজনশয় যন্ত্রপাতির বাবহার। প্রায় 
১২১ট বিবিধ যন্বপাতির উল্লেখ সমশ্রুতে আছে। যন্তগলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে 
শবভন্তঃ (১) যন্ত্র ও (২) শস্ব; প্রথমোস্তগালির মুখ ভোঁতা, দ্বিতীয়োক্তের তীঁক্ষ] ও ধারাল। 
শিপ ৩ শিপ 

. + লোড বিহ0 ১100170080154)05 1116 5115109117751)117৮715 01186 
12777085) 091000018 [0115158, 1918, 0.2. 



ঈশ্রুতত-চরকের শল্যবিদ্যা ও চিকিৎসা ১১৫ 

যন্দগ্লির সংখ্যা প্রায় ১০১ এবং ইহারা ছয় রকমেরঃ (১) স্বাস্তক--সাঁড়াশ, ফর্সেপ 
ইত্যাঁদ; (২) সন্দংশ-চিম্টা, সাঁড়াশি; (৩) তাল-ইহাও এক প্রকার সাঁড়াশ বা চিম্টা 
[িশেষ; (৪) নাড়ী-ক্যাথটার, 'বাভন্ব আকারের ও দৈর্ঘোর নল বিশেষ; (৫) শলাকা__ 
শলাকা, দণ্ড ইত্যাঁদ; ও (৬) উপযন্্-উপাঁরউত্ত যন্মের অনুষজ্ঞা। তীক্ষধার শস্তু ২০ 

ংশ তাল যন্ত্র 

নাড়ী যন্ত্র শলাকা যন্ত্র 

৫১। সূশ্রুতে বর্ণিত কষেক প্রকার যল্ন। 

প্রকাবেব £--(১) মণ্ডলাগ্র-গোলাকার ছুরিকা; (২) করপন্র--হাতের মত দেখিতে করাত; 
(৩) বাদ্ধপন্র-ক্ষৃব, (৪) নখ-শস্ত্-নখের মত শস্হ, (৫) মপীদ্রকা- আঙ্গুলের মত ছুীরিকা; 

(৬) উৎপলপন্রব_পদ্মপন্রেব মত ছযীবকা; (৭) অর্ধধার-ছুরিকা, ইহার ধাব একাঁদকে; 

(৮) সূচী-ছঠচ, (৯) কুশপন্র-ছুবিকাব ফলা (ঘাসের মত), (১০) আতীমুখ--আতী 
পক্ষণীব চ%ুর মত ছুবকা (১১) শররামুখ-কাঁচি, শররী পক্ষীর চণ্ুুব মত, (১২) 
অন্তর্মখ- কাঁচি; (১৩) ভ্রিকৃর্চক_তিন ছঠচ বিশিষ্ট শস্ত, (১৪) কুঠারকা- ক্ষুদ্র কুঠার; 
(১৫) ব্রীহমুখ-ট্রোকার (ইংরেজী); (১৬) অরা. (১৭) বেতসপন্রক, €১৮) বাঁড়শ 
--বডশি; (১৯) দল্তশঙ্কু_দন্তোৎপাটনগ শস্ত, (২০) এষাঁণ-ক্ষতের গভীরতা পরাঁক্ষার 
জনা তীক্ষণাগ্র শলাকা বিশেষ। চিত্রে কয়েকাট যন্ত্র ও শস্তের নমূনা দেওযা হইল। 'কি ধবনের 

অস্ক্রোপচাবে কিবৃপ যন্ত্র ও শস্ন ব্যবহার কাবিতে হইবে, তাহার বিশদ নিদেশি আছে। ছাত্রদের 
চামড়াব থাঁল অথবা মাছেব পটকা জলপূর্ণ কাঁরয়া তাহার উপর অস্ব্রোপচার অভ্যাস করিবার 

পরামর্শ দেওয়া হইত। 

আঁতি জটিল ও কঠিন নানা ধরনের অস্ত্রোপচারে হিন্দ? শল্যবিদরা যে কুশলী ও 
পাবদশর্ ছিলেন তাহা উপাঁবউন্ত যন্তু ও শস্বের বহব হইতেই সহজে বুঝা যায। ভগন্দর 
(7112] 1151011৭), টনসিল, চোখের ছানি, ভ্রূণ, হানা ইত্যাঁদ অস্তোপচারের বিশদ বিবরণ 

সূশ্রুতে দেওয়া আছে। উীদ্ভদের আঁশ ও পশুব লোমের দ্বারা অস্দ্রোপচারের পর কাটা 
স্থান সেলাই করা হইত। দেহের বিভিন্ন স্থানে ফোড়ার অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আতি 
পাঁরজ্কারভাবে নিদেশ্ দেওযা হইয়াছে । যেমন, ফোড়ার গর্তের আভমুখে ছ7ারকা চালাইতে 
হইবে; চক্ষু, গণ্ড অধর, ওষ্ঠ প্রভীতি দেহের বিশেষ অংশে অস্তোপচার তিযকিভাবে 
(02115৮0) করা উচিত, হাত ও পায়ের পাতায় বৃত্তাকারে, ইত্যাঁদ। অদ্যোপচারের 

পর গরম জলে ক্ষতস্থান ধোওযা, কাপড়ের গজ ঢুকানো. পুলাঁটস দেওয়া, পাঁট বাঁধা 

প্রীতির বিশদ নর্দেশগ্যীল পঁড়িলে মনে হইবে ইহা যেন কোন আধানক শল্যাবিদ্যার গ্রল্থ। 
হাড় ভাঙ্গিযা, চিরিয়া বা সরিষা গেলে কির্প ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তাহা একাঁট 
পাবচ্ছেদে বিবৃত হইযাছে। 

রিপোস্লাস্টিঃ রিণোপ্লাস্ট (01111019199) বা নবনাসকা-প্রস্তৃত-বিদ্যা প্রথম 
ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হয় এবং সেই সশ্শে প্লাস্টক সাজাঁর। মনৃ-সধাহতায় ব্যভিচারের 
শাস্ত্বরূপ অপরাধীর নাক কান কাটিবার নির্দেশ ছিল। ক্যাসূটিগৃলিওনি দেখাইয়াছেন, 
অপরাধণীব শাস্তিবিধান সম্পর্কে এই প্রকার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম িণোগ্লাস্টি 



১১৮ [িজআঞানের ইতিহাগ 

আবিচ্কারের প্রধান কারণ।* নবনাসিকাপ্রস্তুত সম্বন্ধে সমশ্রঃতের পরামর্শ অনুসারে গাছের 
পাতাকে প্রথমে কাটা নাকের সমান করিয়া কাটিয়া সেই পাতার মাপে গন্ডদেশ হইতে কিছ,টা 

তি জি 
(১ মণ্লাগ্র ছ্ুরিক। (২) করপত্র 

০) 
(৩) বৃদ্ধিপত্র (১) নখ-শঙ্ধ 

২7) €১__) 
৫) মক্কা (৬) উৎপল পত্র 

০ ১:৪১ 
(৭) অর্ধধার (৮) সূচী, ছুচ 

৬১০ 
চি (১) আতীমুগ 

(১১) শররীমুখ কাচি (১১) অন্তমু খ কাচি 

(১৩) ত্রিকৃচক (১৪) বুঠারিক। 

(১) ত্রীহিমুখ (১৬) অর 

৮১) বিিল্তি 
(১৭) বেতস পত্রক (১৮) বাডিশ; বড়শি 

০১৯ 
(১৯) দস্তশন্ক (২০) এষণি 

৫২1 সমশ্রুতে বার্ণত শস্্। 

চামড়া বা কলা (11১১1) কাটিযা ফোঁলিতে হইবে। এখন এই কলা নাসিকার কাটা অংশের 
উপর সযক্কে বসাইয়া সেলাই কারলেই ইহা ধারে ধীঁবে দেহের সঙ্জে জুড়িয়া যাইবে। 
নিঃ*বাস প্রশ্বাসের স্যাবধার জন্য নূতন নাকের ভিতর আবার দুইটি নল বসাইবার বিধান 
ছিল। এইভাবে গণ্ডদেশ হইতে কিছুটা মাংস কাটিয়া কাটা কানের জায়গায় নূতন কান তৈয়ারণ 

+ 11010) (09811110171, 41771510191 118110771,411776 8, 700700)1,1000) 
1947, 1). 93. 



সুশ্র/ত-চরকের শল্যাবদ্যা ও চিকিৎসা ৯১৯ 

করা হইত। 'রিণো-্লাস্ট ভারতবর্ষ হইতে ধরে ধারে অন্যান্য দেশে প্রবার্তত হয। বালনের 
ডাঃ 'হর্শবের্গ এ সম্বন্ধে বালযাছেন,- 

4,,,০170 10101775170 50080] ঘা) (0000101010 3100 105 170৬5 

1161). ১101) 101)050 001111)11)8 0051005 01 11111701 ৮0110071007 1006701)6 

[070] 0) 05,170 01750021011 01 ১000511)10 95117190505 1) ৭ 

€10011017 11501717 11)00000% 

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশগলন গ্রীকদের সাহত এদেশের সম্পর্ক স্থাপনের পর হইতে 
সুবু হইযাঁছল, এককালে ইউরোপীয় পাঁণ্ডত ও এীতহাসকগণ তাহা সদর্পে প্রকাশ কারতে 

টিটি নত 

লাশ 

/? 

/ 
১ ৬) ) 2 রি 

415 ০ এর 
৪? ০: 

রা ৯৮ ৯ $ বারা ৫ 786, 
৮. এ ৪? রী ঠা চি 41 

/ ্ ৬ রি +. গা্পা। 1 রা ্ 1 

রে 

৫৩। িণোস্লাস্টি বা নবনাসিকা-প্রস্তুত-প্রণালী 
(০6771167811 5 11771751716, (91000114001, 1794), 

কুষ্ঠা বোধ করেন নাই। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা ও অভ্যাসের জন্য তাঁহারা 
বরাবর গ্রশক হিপোক্রেটিস্ ও তাঁহার শিষ্যগণকেই কৃতিত্ব দিয়া আঁসয়াছেন। এখন পাশ্চাত্য 

ক 11450 9101016৩, 44 5164 7125/019 01 41007) 7160101 $067766 
21901011171) £: 00. 1896, 0০178. 



১২০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

পাশ্ডিতগণই স্বীকার করেন, হিপোক্রেটিসের বহু পূর্বে ভারতীয় চাকংসকগণই শল্যাবদ্যায় 
আশ্চর্য উন্নাত সাধন কাঁরয়াছিলেন। তাহাদের যেসব দুরূহ অস্ত্রচিকিৎসায় পারদশন' দেখা 
যায়, হিপোক্রেটিস ও তাঁহার শিষাবর্গের তাহা কম্পনাতীত ছিল। 

ক্াসৃটিগলিওনি লিশিয়াছেন,._ 
711) 1 (91801%) ৮০111010091 01 016 1)710110 01110017110 

1111)1১90771101100)0117071700000, 01017610115 216 060১0111960 17. 116 

1110121) 0615, ১0101) 95 101021 01 217201 11510117) চ৮101017 61001 17917100 

111 1176 1311)1)901406 ৮111110657৯ 

বোর্িক যুগে শল্যবিদ্যার আদর ছিল, শল্য-চািকংসক ছিলেন সমাজে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় 
ব্যন্তি। পরবতাঁ ব্রাহ্মণ যুগে নানা কুসংস্কার মাথা চাড়া যা উঠিলে অস্রুচিকৎসা ক্রমশঃ 
আতি হান ও ঘণ্য ব্যবসায় বলিয়া পারগাঁণত হয়। শিক্ষিত ব্রাহমণগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত ও 
পরিতাজা হইয়া আঁশক্ষিত নীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে শল্যাবদ্যা আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধাদগের 
আহিংস| ধমমও  শলাবিদ্যাব অগ্রগাঁতর প্রাতকৃল হইযাছিল। বৌদ্ধযুগে চিকংসা শাস্তের 
অন্যান বিভাগে নানা উন্নাতি সত্তেও শল্যাবদ্যার দ্রুত অবনতি রোধ কবা সম্ভবপর হয নাই। 

ভ্রিদোষবাদ ও চিকিৎসা পদ্ধাতিঃ বোৌদক চাকৎসা পদ্ধাতি একটি বাশিষ্ট মতবাদের উপর 
প্রাতম্ঠিত। ইহা কেবল অনুমান ও আন্দাজ হইতে উদ্ভূত নহে। এই মতবাদের নাম ভ্রিদোষ- 
বাদ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, ধগ্বেদে ও অথর্ববেদে এই ন্রিদোষবাদের আভাস পাওযা 
যায। বাধ, পিত্ত ও কফ তিন প্রকার দোষের মধ্যে সমতা রক্ষাই স্বাস্থ্যের কারণ। এই সমতা 
কোনও কাবণে ব্যাহত হইলে দেহে রোগের আবির্ভাব ঘটে। নাভ হইতে পদতল পর্যন্ত 

প্রভাব বায়রধান পিশ্তপ্রধান কফপ্রধান স্্পিসিলষি 

লহ 

ধাতু 

্র্প রি সি 

ম্ল ঘৃত্র মল ঘঘ ১ প্রালা চুল নখ 

৫&8। আয়বেদোন্ত '্রদোষবাদ। 

দেহাংশে বায়ুর অবস্থান; নাভি হইতে হৃখীপন্ড পর্যন্ত িত্তের; এবং হংপিন্ড হইতে 
মস্তক পর্্ত অংশে কফের রাজত্ব। এই তিন দোষ দেহকে পাঁরচালনা করিয়া থাকে এবং 
তাহাদের তারতম্য হেতু বাভল্ন আকাঁতর, মেজাজের ও ব্যান্তত্বের মানুষ আমরা দেখিতে পাই। 

* (04518110771, 196. ০৫০ 90, 



চাকংসাবদ্যা--চশন ১২১ 

দেহ রস জৌঁর্ণ খাদ্য), রন্তু, মাংস, মেদ, আস্থ, মঙ্জা ও শুক্র এই সাতটি 'ধাতুর' সমন্বয়ে গঠিত । 
সাতটি ধাতু বায়ু, পিত্ত ও কফের দ্বারা প্রভাবিত। রস বা জীর্ণ খাদ্য হইতে নানা প্রকার 'মল' 
নির্গত হইযা থাকে, যেমন মত্র, মল, ঘর্ম, চুল, নখ ইত্যাদ। আয়ুর্বেদ মতে, একমার দোষ, 
ধাতু ও মল বিচারের দ্বারাই স্বাস্থ্য ও ব্যাঁধর কারণ 'নর্ণয় করা সম্ভবপর এবং তাহার 'বচার 
হইতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দোষ, ধাতু ও মলের পারস্পারক সম্পর্ক চিন্রে 
দেখানো হইল। 

ব্যাধ দুই প্রকারের--শারশীরক ও মানাঁসক। ব্যাধির কারণও দুই প্রকার, (১) নিজ বা 
অন্তর্নীহত, (২) আগন্তুক বা বাহরাগত। 'পূর্বরূপ, বা প্রাথথীমক লক্ষণ, 'লঙ্গৌ' বা রোগের 
আঁবর্ভাবের পর লক্ষণসমূহ ও 'উপচয' বা রোগীর উপর খাদ্য ও ওঁষধেব ক্রিয়া বশ্লেষণ 
কাঁরয়া ব্যাঁধর স্বরূপ জানতে হইবে। রোগের লক্ষণসমূহের মধ্যে জবরের উপর সর্বাঁধক 
গুরুত্ব আরোপিত হইযাছে। জবরের বহু প্রকারভেদ হয়; ভ্রিদোষের অজ্পাবস্তর বিকৃতি 
হইতে সাত প্রকার জব ও আঘাত ও ক্ষতজনত এক প্রকার জবর উীল্লাখত হইয়াছে । বাযু, 
পিত্ত ও কফ ব্রিদোষের িকৃতিজনিত জবর আঁতি সাংঘাতিক ও দুরারোগ্য । ক্ষয়রোগ রাজ- 
রোগরূপে বার্ণত। বসন্ত প্রতি সংক্রামক ব্যাঁধর জ্ঞান বর্তমান, কারণ বসন্তের গাটর আঁতি 
পারঙ্কার বর্ণনা দেখা যায়। এই গুটি হইতে 'নর্গত রস টকা [হসাবে ব্যবহার কারয়া 
বসন্তের প্রাতিষেধকের জ্ঞান প্রাচীন ভাবতীষদের ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভগবং 
[নংজী দেখাইয়াছেন, জেনাবের আঁবম্কারের বহু পূর্বে এদেশে একশ্রেণীর মেষ ও গোপালকেব 
মধ্যে বসন্তের টাকার প্রচলন দেখা যায়।* সম্ভবতঃ ইহা অনেক পরবতর্ঈকালের আবিচ্কার। 
মশার সাঁহত ম্যালোবিযা জবরেব উল্লেখ সূশ্রুতে আছে। কোনও স্থানে অস্বাভাবিকভাবে ইদুর 
মরিতে দৌখলে সেই স্থান আচিরে পাঁরত্যাগ করা আবশ্যক, সুশ্রুতের এইরূপ আর একটি 
উপদেশ হইতে প্রাচীন হিন্দ্দের প্লে রোগের সাহত পারচয় অন্ামত হয়।| প্রা্ীন হন্দু 
চিকিংসাশাস্ত্ে ডাযাবেটিসের নাম 'মধূমেহ'। 

আযানাটাম, ভ্রুণতত্ত প্রভীতি 'চকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগের আলোচনায় আয়র্বেদ ও 
সশ্রুত সমদ্ধে। এইসবের উল্লেখ কাবষা আমাদের বন্তব্য আর দীর্ঘতর কারবার ইচ্ছা নাই। 
যেটুকু বলা হইল তাহা হইতে প্রাচীন ভারতীয়দের চাকৎসা সম্বন্ধে যে কিরুপ উন্নত জ্ঞান 
ছিল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। মানবদেহ ও তাহার বিকার বুঝিবার চেষ্টায় বোদক 
হিন্দুগণ তিন হাজার বৎসর পূর্বে যেবৃপ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতিতে অগ্রসর হইযাছলেন, তাহার 
দজ্টাল্ত পাঁথবীর অতি অজ্প দেশেই দেখা যায়। 

চীন 

এইবাব ভারতবর্য হইতে সুদুর প্রাচ্যে মহাচশনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। চৈোনিক 
সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব হইতে সেই দেশে আতি প্রাগীনকাল হইতেই যে চিকৎসাবদ্যার চর্চা 
সুরু হইয়াছিল, তাহা আশা করাই স্বাভাবক। চৈনিক কিংবদন্তী অনুসারে সম্রাট শেন নুঙ্ 
সে দেশে চিকিংসাবিদ্যার প্রবর্তক! শেন নুঙ-এর রাজত্বকাল আনুমানিক খুীঃ পৃঃ ২৭০০ 
অব্দ। রাজ্যের আঁধবাসীঁদের মধ্যে 'তনিই প্রথম কীঁষর প্রবর্তন করেন। তান প্রায় একশত 
ভেষজের গৃণাগ্ণ পরাক্ষা করিয়া আবিচ্কার কারযাছলেন। 

নেই চিওঃ চশনের প্রাচীনতম চাকংসাশাস্তের গ্রন্থ 'নেই চিওত (1০1 (10176) বা 
চাকৎসাশাস্ম'। ইহার রচাঁয়তা সমাট হুয়াংত খেঃ পৃঃ ২৬৯৮-২৫৯৯)। হুয়াংতার 
কাল নিরূপণ সঠিক হইলে 'নেই চিঙ? শুধু চীনের নহে, সমগ্র পাথবীর প্রাচীনতম 'ভিকিংসার 
গ্রল্থ। এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ আছে; আধাঁনক চোনিক বিশেষজ্ঞরাই 

৪ নিকান 911017166, 4 57014 72256910০01 47)0177 71647021 506766, 0১179, 
10450111011, 190. 2. 09. 89, 

৯৬ 



১৭২ [বজ্ঞালের হাতহাল 

মনে করেন বর্তমান আকারে এই গ্রন্থ খুঁঃ পৃঃ তৃতীয় শতকের পূর্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। 

প্রাচখনপন্থশ চৈনিক চাঁকংসকেরা কেহ কেহ এখনও 'নেই চিঙ-এর 'বধান অনুযায়ী রোগীর 
চাকংসা কাঁরয়া থাকেন। এই গ্রন্থ দুইভাগে বিভন্তঃ ৫১) সু ওয়েন (5. ৮62) ইহা 
চিকিৎসা সম্পার্কত সাধারণ বিষয়ের আলোচনা; (২) িঙ্ সু (11106 5179) ইহার 
আলোচ্য বিষয় শারীরস্থান। 

চৈনিক চিকিৎসার দার্শনিক 'ভাত্ত £ 'ইয়াং-ইন মতবাদ £ প্রাচীন চৈনিক চাকৎসাবদ্যা 
চৈনিক দর্শনের ছাঁচে গড়া । এই দর্শনে ব্রহয়াণ্ডের সাহত মানুষের সম্পর্ক অভেদ্য। মানুষ 
বিবাট বাহব্রহযান্ডেরই একটি ক্ষুদ্র প্রাতিকৃতি। ব্রহন্রান্ড কাচ্ঠ, আঁশ্ন, মীত্তকা, ধাতু ও জলের 
সমন্বযে গঠিত; মানবদেহের উপাদানও এই পাঁচটি দ্রব্য। চোনক দর্শনে পাঁচ সংখ্যাটি আত 
পাব ও আশ্চর্য গুণসম্পন্ন একাঁট অলৌকিক সংখ্যা। পাঁচ ধাতু, পাঁচ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রকার রং, 
পাঁচ প্রকার স্বাদ, ইত্যাদি এই সংখ্যার বিশেষত্বের একাঁট নমুনা। চোৌনক স্ান্টরহস্যে ও 
চিকিংসাবিদ্যায় আর একটি আতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক। স্ত্রী ও 
পুরুষ বিপরীতধর্মী দুই গুণ. প্রথমটির নাম ইয়াং (৪102), 'দ্বিতীযাঁটর ইন, ($10)। 
ইহাদের সমন্বয়েই বিশবজগৎ ও প্রাণিদেহের সংযাতি। আকাশ, সূর্য, আলোক, বল, কাঠিন্য, 
উত্তাপ, শ.চ্কতা প্রভৃতি পুরুষধমর্ঁ) পাঁথবা, চন্দ্র, অন্ধকার, দৌর্বল্য, বাষ্প, শৈত্য প্রভীতি 
স্ীধমর্ঁ। “ইয়াং ও 'ইন্'-এর সাম্য হইতেই বিশবজগতের শৃঙ্খলা, দেহের স্বাস্থ্য) এই দুই 
ধর্মের সামা বিনষ্ট হইলেই বাঁহর্জগতে যেমন অশান্তি ও বিপ্লব দেখা দেয, মানবদেহও 
সেইরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া পডে। নদীর জোয়ার-ভাটার মত, সঞ্জীতের উত্থান-পতনের মত 
'ইয়াং ও 'ইন্ত মানবদেহে সর্বদা তরঙ্গাঁয়িত হইতেছে। এই তরঙ্গায়িত প্রবাহের গাঁত রুদ্ধ 
হইলেই শরীরের বৈক্লব্য ও ব্যাধ আব বোধ করা যাইবে না। চোনক আ্যানাটমি অনুসারে, 
পাঁচটি প্রধান অঙ্গ দেহের প্দাক্টসাধনেব কাজে অংশ গ্রহণ কাঁবয়া থাকে। এই পাঁচটি অঙ্গ 
হইল £ হখীপন্ড, ফুসফৃস, যকৃৎ, পলীহা ও বৃক্ধ। এই পাঁচটি প্রধান অঙ্গে আবার পাঁচাট 
আন্তর যন্ত্র বা ভিসেরা (৮1০০৪) সংয্যন্ত, যেমন- অল্প, মলাশয়, পিস্তাশয়, বস্তি 
(১150067) ও পাকস্থলী। পাঁচ প্রকার ধাতু, রং ও ধতুর এক একটির সাঁহত এক একটি 
আল্তর যন্তের সম্বন্ধ। অঙ্গের ও আন্তর যল্ের মধ্যে আবার ঘাঁনম্ঠ আত্মীয়তা আছে। 
অজ্োর মধ্যে হতখপণ্ড শ্রেম্ঠ। যকৃত ও পাকস্থলশ হইল যথাক্রমে হৃতীপশ্ডের জননী ও পূত্র। 
বন্ধের সহিত হৃংীপণ্ডের শত্ু-সম্বন্ধ, ইত্যাদ। 

শোপিত-সংবহনঃ এক প্রকার শোঁণিত-সংবহনের (0100191101) 0£ 1900) উল্লেখ 

দেখা যায়। ইয়াং শোঁণত-সংবহন পাঁবচালনা করে, ঘণ্টায় ৫০ বার শোঁণিত-সংবহন হইয়া 
থাকে। এই প্রকার উল্লেখ হইতে অনেকের ধারণা হার্ভর বহু পূর্বে, হয়ত দুই হাজার 
বংসর আগে, চৈনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম শোঁণিত-সংবহন আঁবন্কার করিয়া 
থাঁকিবে।* ইযাং ও 'ইন্:-এর অপূর্ব সমন্বয়ে জড় ও জৈব জগতের সবন্ত যেখানে তরখ্গায়িত 
অনন্ত প্রবাহের কল্পনা, সেখানে মানব দেহাভাম্তরেও শোঁণতের একপ্রকার সংবহন পাঁরকল্পনা 
করা কিছহমান্র আশ্চর্য নহে। তবে ইহাকে হার্ভর আবিচ্কারের পূর্বাভাস বলা কতদূর 
সঙ্গাত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 

লাড়ী-পরাক্ষা £ নাড়ীর স্পন্দন অনুভব কাঁরয়া রোগশর ব্যাঁধ নিরূপণ করা হইত। 
চৈনিক চিকিংসাশাস্তে এক আত জল নাড়া-বিদ্যার উদ্ভব দেখা যায়। এই বিদ্যা অন;সারে 

*% 0017 076 00176210010, 6৮৩1) 11১৩ 2০1 01)1770 56০13 (01095 00778601058 
(9 98018 20) 00105071091)0 00170619625 1176 01200150107, 01 09৩ 1১1০০৭, এ$ 709 7৫ 
9661) 11) 192532$ হানা 7 0170: 11006 06870 76651966521] 006 01000 117 
1176 1১00 1176 91900 00770001013 00161100091) 17 2. 0105 9180. 136৮1 

- $101১5-055008110771, 190 01, 0102, 



চিকিংসাবিদ্যা--চপন ১২৩ 

সমগ্র দেহকে একটি বহু-তার-বাশিষ্ট বাদ্যন্লের সঙ্গে তুলনা করা হইত। দেহের এক একাট 

নাড়ী যেন বাদ্যযন্পের এক একাঁট তার। বাদ্যযন্তের তারগ্ণীল ঠিক বাঁধা আছে কনা, তাহা 
যেমন তারে টঙ্কার দিয়া বুঝতে হয়, নানাভাবে সযক্কে নাড়ী 'টাপয়া সেইরূপ দেহ-ষল্ের 
সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা নির্ণীত হইত। প্রায় দুইশত 'বাভন্ন নাড়ীব বিবরণ ও ব্যাখ্যা চৈনিক 

ঘচকিৎসাশাস্তে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ ২৬টি নাড়ী মৃত্যনর্দেশেক। এইরূপ 
ঘচাকৎসাবাঁধতে রোগীর নাড়ী পবশক্ষা করিতেই 'চাকংসকের কষেক ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। 

৫৫। শোঁণভ-সংবহন সম্বণ্ধে চৈনিক ধারণার 
চিত্রূপ (৮১ 04501811901 4 
/71১/0)) 01171007017 গ্রন্থে প্রদর্ত 

চন্তাবলম্বনে)। 

এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাচীন চৈনিক 'চাঁকংসকেরা রোগখর ও তাহার পাঁরবারের 
ইতিহাসের উপর কোনরূপ গূরুত্বই অর্পণ করিত না। 

রোগের মধ্যে বসন্ত ও িঁফালসের উল্লেখ প্রাচঈনতম। মহামারীর আকারে বসন্ত 
রোগের প্রাদূভভব চীনদেশে প্রবল। বসন্তের প্রাতেধক হিসাবে টীকা 'দিবার ব্যবস্থার 
প্রচলন দেখা যাষ, 'কল্তু এই ব্যবস্থা সম্ভবতঃ চৈনিক আবিচ্কার নহে । বসন্তের গৃঁটি হইতে 
ধনর্গত পদার্থ সংগ্রহ ও শুকাইয়া গুড়া করিয়া নস্যের মত নাকে গ্রহণ করা হইত। 'সাঁফালস 
রোগের তিনটি স্তরের উল্লেখ আছে; এমন কি ইহা যে বংশানুগ, প্রাভীন চৈনিক চিকিংসকেরা 
এইরূপ মনে করিত। 



১২৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

মোটারযা মেডিকায় চৈনিকদের অবদান আঁতশয় প্রশংসনীয়। আধ্বানককালে 'পেন্ 
শাও ক্যাং ম) (7১৫17158012 10) নামে যে মোটারয়া মেডকা চোনক 
ধাঁকংসকদের প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহার রচনাকাল খাষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দী । এই মেটিরিয়া 
মোঁডকা রচনার কার্য সম্াট শেন্ নুঙ-এর সময় আরম্ভ হয় এবং কাল সহকারে নানা চাকংসকের 

আভজ্ঞতার দ্বারা ধীরে ধারে পু্ট হইয়া ইহা বর্তমান কলেবব প্রাপ্ত হয। ৫২ খন্ডে এই 
বিরাট মেটারয়া মেডিকা সমাপ্ত। ইহাতে দুই হাজার ভেষজ ও ওঁষধের বর্ণনা ও গুণাগুণ 
[াপবদ্ধ আছে। রক্তা্পভা বোগে লৌহ, চর্মরোগে আর্সোনক, 'সাঁফালসে পারদ প্রভাতি 
ওষধ সেধনের পরামর্শদান ইহার বিশেষত্ব । 

৫৬। জলমগ্ন ব্যান্তর চিকৎসা (জাপানগ চিত্র হইতে)। 

চীনদেশে এই সময়ে শল্যাবদ্যাবও প্রভূত উন্নতি হইয়াছল। হয়া তো নামে এক 
প্রাচীন অস্মচাকংসকের কথা জানা যায। ভারতবর্ষের মত চীনদেশেও শল্যাবদ্যার অবনাত 
ঘটিয়াছল। ট্যাং রাজবংশের খেুখঃ অঃ ৬১৯-৯০৭) পব চধনে শল্যাবিদ্যার চ্গ কাঁচিং 
দন্ট হয। আভজাত চাকংসক-সম্প্রদায় কর্তৃক উপ্পোক্ষত হওয়ায় ইহাব অগ্রগতির পথ রুদ্ধ 
হইয়াছিল। 

৩.৬। প্রাচীন বিজ্ঞানের অবসান ও তাহার কারণ 

নিওলাঁথক বিস্লবের পারিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের ফলে খুইঃ পৃঃ ৩০০০ অব্দের 
অনুরূপ সময় হইতে পাঁথবীর কয়েকাট বিশেষ ধরনের নদণ-উপত্যকাষ যে নগর-সভাতার 
উদ্ভব হয়, সেই সভ্যতার আওতায় বিজ্ঞানের কির্প উন্নতি সাঁধত হইয়াছিল, তাহার দিছ? 
কিছু পারিচয় দিবার চেষ্টা কারয়াছি। গাঁণত, জ্যোতিষ ও চাকংসাবিদ্যায় স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য 
বজায় রাখিয়া প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, ভারত ও চীন প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে বিশেষ কাতত্বের 
পরিচয় 'দয়াছে। তাহাদের নানা মৌলক আবিক্কারের গুরুত্বও বড় কম নহে। দিলখন, 
দশমিক বা ষান্তক পদ্ধাত অনুসারে গণনা, পাঁজকা প্রণয়ন ও শল্যাবদ্যার আঁবচ্কার ও 
উন্নীত না হওয়া পযন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রার্মক আগরগাতটকৃও সম্ভবপর নহে। এইসব 
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আবিচ্কারের মধ্য দয়া প্রাচীন ব্যাবলন, মিশর, ভারত ও চন যে জ্ঞানের 'ভীত্ত স্থাপন 
করিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য । 

এইরূপ 'ভীত্ত স্থাপনের পর প্রকৃত অদ্রালকা রচনার কার্যও ব্যাবলনে, মিশরে, 
ভারতবর্ষে ও চীনে আরম্ভ হওয়া উচিত 'ছিল। শকন্তু আশ্চর্যের 'াবষয় এই ষে, প্রার্থামক 
ভাত্ত স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই প্রাচীন জাঁতদের সজনপ-প্রাতিভা আত 
রহস্যজনকভাবে অন্তর্হত হয়। জ্ঞান ীবজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে ছেদ পড়ে। এই 
সমযে তথ্য ও আঁভন্কতা অনেক সংগ্হনীত হইযাঁছল বটে; 'কল্তু সেই তথ্য ও আভিজ্ঞতাকে 
যাচাই করিয়া প্রকাতি ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে নূতন তত্বের ও সত্যের সন্ধান দেওয়া আর ইহাদের 
পক্ষে সম্ভবপর হইল না। প্রথম যুগে প্রাচীন মনীষীরা যে সত্যের বা সত্যসমূহের 
সন্ধান দয়া 'গিয়াছিলেন, তাহাই অদ্রান্ত চরম সত্য মনে কাঁরয়া ও তাহাদের প'থপন্রের 
প্রীতালাঁপ বার বার রচনা করিয়া পরবতাঁরা মনে করিল, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত 
অনুশীলন! এড্উইন 'স্মথ্ প্যাঁপরাস মিশরে যে সময়ে লাখত হইয়াছল, তাহার পব 
দুই হাজার বংসরের মধ্যে সে দেশে উন্নততর শল্যবিদ্যার আর কোন গ্রন্থ রাঁচত হইল না। 
আহমেস্ প্যাঁপরাস্ বহ; পূর্বে লাখিত গাঁণতী য় গ্রন্থের একটি প্রাতালাপ মান্র। ব্যাঁবলনীয় 
নক্ষত্রদর্শকেরা নক্ষত্রের পর নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া রাশি রাশ তথ্যই শুধু লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই তথ্যের বেড়াজাল হইতে বাঁহর হইয়া বশ্বব্রহাণ্ডের আবর্তন- 
রহস্যের কোন কিনারা করিতে পারে নাই। অথচ তাহাদের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ অবলম্বন 
কারয়াই গ্রীকরা পরবঁকালে জ্যোতিষীয বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। এইরূপ স্থাবর অবস্থা 
চিন্তার দাঁরিদ্যু ও অক্ষমতারই পাঁরচায়ক। ইহাতে মনে হয়, প্রাচীনেরা হয় স্বভাবতই কজ্পনা- 
প্রবণ ছিল না, অথবা বশেষ ধরনের কতকগ্দাল প্রাতকূল সামাঁজক অবস্থার চাপে পূর্ব 
নিধধারত পথে বহাঁদন চালবার অভ্যাসবশতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীন চল্তা ও কল্পনার 
প্রয়োজনীয়তাবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই স্থাবরত্ব ও জড়ত্ব ব্যাঁবলনে ও মিশরে যেইরূপ দেখা যায 
ভারতবর্ষে ও চীনে তদ্ুপ নহে। বোদক যুগের শেষে ব্রাহয্রণ্য কুসংস্কারের আধিক্য 
ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতি সামায়কভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও বৌদ্ধযুগের সচনায় 
বিজ্ঞানের আবার প্রভূত উন্নাতি দেখা যায। মহাচীনে 'হান্; ও পচন রাজবংশের পর 
সুই” ট্যাং, “সুৎ প্রভৃতি রাজবংশের রাজত্বকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্ণোদ্যমে চলিতে 
দেখা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের ও চীনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য 
দেশের সাহত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের মধ্য 'িয়াও তাহারা নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান 
অনুশীলনের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে। দ্বাদশ কি ব্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে 
এই দুই দেশে জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে নানা উত্থান-পতন পাঁরলক্ষিত হইলেও একেবারে অচল 
অবস্থার উদ্ভব কোন সমযেই হয় নাই। খহীঃ পৃঃ প্রথম মিলোনিয়মে পদার্পণ কারবার 
পর মিশরে বৈজ্ঞানিক তৎপরতার আর কোন নজর পাওয়া যায় না। গ্রীকদের অভ্যুঙ্থানের 
পর ব্যাবিলনীয়দের তৎপরতা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইলেও ত্যাসিরীয়, পারাঁসক ও ম্যাঁসডনয় 
গ্রীকদের প্রাধান্যের কালে সাময়িকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কিছু কিছু উন্নাতি দেখা যায়। 
প্রাচীন ব্যাবলনীয় বা মেসোপোটেমীয় বিজ্ঞানের আস্তত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় খুপম্টীয় 
প্রথম শতকের প্রারম্ভে । 

সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম ভিত্তি স্থাপনের অবিস্মরণীয় কাতিত্ব অর্জন সত্বেও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে প্রাচন মিশর ও মেসোপোটোমিয়ার পশ্চাদপসরণের কারণ 
প্রণধানযোগ্য। গর চাইল্ড,* পর্টিংটন। ফাঁরংটন$ প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে এই পশ্চাদপ- 
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সরণের প্রধান কারণ ফলিত বিজ্ঞানের অবনাত ও সমাজে শ্রেণী-বিভাগের ফলে কৃষক, 
কর্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণীর দাসত্ব প্রাপ্তি। নিওাঁলাথক যুগের শেষ দুই হাজার 
বংসবে অর্থাৎ খুগঃ পর ৫০০০ হইতে ৩০০০ অন্দে ফাঁলত বিজ্ঞানের যে উন্নাতি আমরা 
দেখিয়াছি, সেই তুলনায় মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম দুই হাজার বংসরের অর্থাং 
খ.ঁঃ পৃঃ ২৬০০ হইতে ৬০০ অব্দের মধ্যে সম্পাঁদত ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতি আকণ্চিংকর। 
মৃৎশিক্গ, ধাতুর আবিচ্কার ও ব্যবহার, কীন্রম উপায়ে সেচ ব্যবস্থা ও নদীশাসন, চাকার 
আবিৎকার, পাল তোলা নৌকা, লাঙল, কঁষকার্ষে গ্রবাদি পশুর ব্যবহার, ইটের ব্যবহার 
রপ্ত করিঘা পাকা ঘরবাড়ী নির্মাণ, লিখনের আঁবচ্কার, একপ্রকার প্রাথামক পাঁঞ্জকা ও 
সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতি শেষ নিওালাঁথক যুগের প্রধান আবিজ্কার। উপারউন্ত প্রাতাটি আঁবন্কাব 
গুরত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক সভ্যতা রঙনার কার্যে অপাঁরহার্য। ইহাদের সাহায্যে নীলনদের ও 
তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের উপত্যকায় সভ্যতার ব্যানয়াদ যখন সত্যসত্যই প্রাতিষ্ঠিত হইল, বড় বড় 
নগর ও জনপদ গাঁড়য়া উঠিল, অভাবের পাঁরবর্তে সবপ্রথম মানুষ প্রাচুর্যের স্বাদ পাইল, 
তখন ফাঁলত বিজ্ঞানের আবও উন্নাতি হইবে ইহাই হয়ত মনে করা স্বাভাবক। কিন্তু 
ইতিহাসের দুর্বোধ্য নিয়মে ঠিক বিপরীতটিই ঘটয়াছিল। সভ্যতার প্রারম্ভের দুই হাজার 
বংসরের মধ্য হইতে নিওলাথক যুগের আবিজ্কারের সমকক্ষ মাত্র চার পাঁচটির অধিক 
আঁবিজ্কারের নাম করা কঠিন। 

গর্ডন চাইল্ড এই যুগের ফলিত বিজ্ঞানের মান্র চারিটি আঁবহ্কারেব কথা উল্লেখ 
কারয়াছেন,-(১) দশামক সংখ্যা-পাতন পদ্ধাতি (খুরিঃ পৃঃ ২০০০ অব্দ); (২) খানজ 
হইতে সুলভে লৌহ-নিত্কাশন পদ্ধাত (খুীঃ পৃঃ ১৪০০ অব্দ); (৩) বর্ণমালার লাঁপ 
(খুঃ পু ১৩০০ অব্দ); এবং (৪) নগর ও জনপদে জল সরবরাহের উপযোগনী পয়ঃগ্রণালীর 
ব্যবস্থা (খ-ীঃ পৃঃ ৭০০ অব্দ)। ইহাদের মধ্যে মান্ত দুইটি উল্নত ও সভ্য জাঁতদের আবিষ্কাব। 
দশীমকের ব্যবহার ব্যাবলন, মিশর ও ভারতবর্ষে আমরা প্রায় একই সময়ে দেখিতে পাই। 
রাজধানীতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য আযঁসরীয রাজ সেন্নাচোৌরব সর্বপ্রথম পয়ঃপ্রণালী 
নিমমণ করান। বাকী দুইটির আঁবজ্কারক নিগালাথক পর্যায় হইতে সবেমান্র সভ্যতার 
পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এইরুপ দুইটি নূতন জাতি। অনগ্রসর হিট্রাইট্রা লৌহ-নিচ্কাশন 
বিদ্যার আঁবচ্কারক ও প্রবর্তক, ফিনিশীয় সদ্যজাত সভ্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে আক্ষারক 
[লাপর উদ্ভব। সুতরাং সূসভ্য মেসোপোটোময়ায় ও মশরে ফলিত বিজ্ঞানের দুত 
উন্নাতির সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত থাকা সর্তেও সে উন্নীতি সম্ভবপর হইল না। গর্ডন চাইল্ড 
লাখয়াছেন £- 

71060 10) 101)15 1101) 0170 2010105617)61)05 01 1:81)0, 1301)510))14, 
0110 01011 117010)0019710 00100191 0101১61706100165 211১681 01591)1১911)1- 
1170 11901001170 ১01101১0177 01 1)00021)10987655- 09021075016 1)1০- 
81055 10910 0100 206) 11, 1006 9000110 1:0৮01(101. 9061)3 [0 10091]. 
1000 10110 081) 01 2 110 01 01 10061618000 20১81700, 1)00 016 

€011800110191) 0110 2209 01 01) 091110 1361100 01 1০৮1]. ০ 
(10 01101)07] 500100165 1090 1১001) 00011101১00 1) 0170 10৮০1110101) (101) 

0110110000010060 165001005 210 7 1067 1970016/ 01 (19105101105 
910 20011170108 10110516086. 

ফলিত বিজ্ঞানের এবং সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন্দীভূত গাতর জন্য বিশেষভাবে 
দায়ী সমাজের স্তর-বিন্যাস। এই স্তর-বিন্যাসের ফলে সৃষ্টি হইল প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীর-_ 
(১) রাজন্যবর্গ, পুরোহতবর্গ ও শাসনকার্ষের সহিত নানাভাবে সংশ্ল্ট ব্যান্তগণ দ্বারা 
গঠিত উচ্চ শ্রেণী, এবং (২) কৃষক, নানা বিদ্যায় কুশলী কর্মকার ও সাধারণ 'দিন-মজুর 
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ধমালয়া নিম্ন শ্রেণী। প্রথমোস্ত শ্রেণী সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু রাজ্যের এশ্বর্য ও উদ্বৃত্ত ধনের 
পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহাদের হাতে ন্যদ্ত। নিওালাথক যুগের ক্ষদ্র ক্ষত্র গ্রাম হইতে বৃহৎ 

জনপদ গঠন যখন সম্ভবপর হয় এবং খাদ্যোংপাদন বাঁদ্ধর ফলে লোকসংখ্যাব এক বৃহং 

অংশ যখন শিপ, ব্যবসায় ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের জন্য সুলভ হয, তখন হইতেই 

এই জাঁটল ব্যবস্থা পাঁরচালনার জন্য যেমন প্রত্যেকের মধ্যে [শহ্পজাত দুব্য বণ্টন ইত্যাঁদ, 
নানা নিয়মকানুন, বিধানষেধ, আইন, ও শৃঙ্খলার, এক কথায় শাসনকার্ষের ও কর্তৃত্বের, 
প্রয়োজন হইয়াছল। এইরূপ শাসনকার্য ও কর্তৃত্ব সকলপ্রকার উৎপাদন ও বণ্টনের কার্য 
সূচারু ও সুশৃঙ্খলরুপে সম্পাদিত হইতে সাহায্য করিয়া জীবনযান্রার মান বাদ্ধ কীববে, 

প্রথম সমাজ ব্যবস্থাপকদের ইহাই হযত স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নিওীঁলথক 

কালচার হইতে সোসালজমের উদ্ভব হয় নাই; উদ্ভব হইয়াছল একনাযকত্বেব বা 'ডিক্টেটর- 

ধশপের। অগ্রাতহত একনায়কত্বের ফলে সমাজের এক মেরুতে যেমন এম্বর্যের পব এষ্বর্য 

জমা হইয়াছিল, তেমন জমা হইয়াছিল দাঁরদ্যু, অভাব, অনটন আর এক মেরুতে 'গিয়া। 

এই অবস্থা শ্রীমক যে শুধু নিঃস্ব ও দারিদ্র হইয়া পাঁড়য়াছল তাহা নহে, সে কর্মেব 

স্বাধশনতা হারাইযাঁছিল এবং ধীরে ধীরে শাসক শ্রেণীর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মবিক্রষ 

কারতে বাধ্য হইযাছিল। 'নিগালাঁথক যুগে মানুষ দারিদ্র ছিল বটে, 'কন্তু দাস ছিল না। 

সভ্যতা-স্থাপনের প্রথমার্ধে আমরা দেখি একদল মানুষ সর্ব্ব হারাইযা জীবনধাবণের জন্য 
দাসত্ব বাত্ত অবলম্বন কবিয়াছে। সমাজে যে শ্রেণী বিভাগের কথা বলা হইল, তাহা 
কোনবৃপ কল্পনা নহে। মিশরের পিরামিডের পাশে বাড যুগের দবিদ্রেব কবরগণাঁল 
[মলাইলেই সেই উীন্তর যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। এই অপদার্থ অকেজো গগনস্পশী 

বিবাট কবরগীল প্রজা ও দাসের উপর মিশর সম্রাটদের অপ্রাতহত নিমম ও নল্জ 

ক্ষমতাব দম্ভই ঘোষণা কারয়া থাকে । হাজার হাজার নিঃস্ব ক্রীতদাস জীবনধারণের দুর্বার 
প্রযোজনে পাঁরচালক ও ঠিকাদারদের হাতে অশেষ দুর্দশা, লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিযাও 

দিনের পর দিন অমানুষিক পাঁরশ্রমে পিপাঁলকার মত তিলে তিলে এই পিরামিড গাঁড়যা 

তুঁলিযাছে শুধু ক্ষমতাবানের খেয়াল চাঁরতার্থের জন্য কালের কবল হইতে তাহার নশ্বর 
আঁস্তত্বকে বাঁচাইযা রাখবার উদ্দেশ্যে। বেল সাহেব পিরামিড সম্বশ্ধে মিথ্যা বলেন 
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মহেঞ্জোদড়ো ও হরস্পায় ধনবান শ্রেষ্ঠীর বাসস্থানের পাশে দাঁরদ্ু শ্রামকের অপরিসর 

কুড়ে ঘরগ্ীল শ্রেণীতে শ্রেণীতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের উগ্নরূপই প্রকাশ কারযা থাকে। 

শ্রীমক, কৃষক ও কারিগরশ্রেণী এইভাবে 'বকাইয়া গেলে, নৃতন ব্যবহারিক আবিষ্কারের 

প্রয়োজনীয়তা ও অনপ্রেরণাও তাহারা হারাইযা ফেলে। নিওলাথক যদগেব নানা 

আবিচ্কারের মূলে ছিল এই কৃষক ও কারগরশ্রেণী। শ্রম-লাঘবের উদ্দেশ্যে অবস্থার 
উন্নতির আশায় স্বাধীনভাবে তাহাদের পূর্বার্জত বিদ্যা লইয়া পরীক্ষা কারতে 
কারতে নানা পদ্ধাতি, নানা টেকনিক তাহারা আঁবদ্কার করিয়াছে । সম্ভবতঃ এইরূপ 
আবিষ্কারের জন্য তাহারা সমাজের সমাদর ও শ্রদ্ধা পাইয়াছে। একনায়কত্বের রাজত্বে 
এই অবস্থা বিদামান ছিল না। যে সম্াটের আজ্ঞাধীনে অসংখ্য ক্রীতদাস সর্বদা কঠোর 
পাঁরশ্রমের জন্য প্রস্তুত, শ্রম-লাঘবকারশ যন্ত্র বা টেকনিক আবিষ্কারের ব্যাপারে তাহার 
কাছে উৎসাহ বা পন্জপোষকতা লাভের আশা করা বৃথা। আর এইর্প আবিদ্কারের 
যেখানে মূল্য নাই, অথবা এইরূপ প্রচেন্টার দ্বারা অবস্থার উন্নাতর যেখানে কোন আশা 
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নাই, সেখানে কারিগরের স্বকীয়তা আপনা হইতেই শ্কাইয়া যাইতে বাধ্য। এই স্বকীয়তা 
উৎস যে সত্য সত্যই শুকাইয়া গিষাছিল, ফলিত বিজ্ঞানের অধঃপতনই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ। 

[াঁপর ব্যবহারে অভিজ্ঞ মধ্যবিত্ত লেখক সম্প্রদায়ের অবস্থা ইহার মধ্যে অবশ্য 
অনেকটা ভাল ছিল। শাসনকার্য পাঁরচালনে লিপিকার অপাঁরহার্য। রাজস্ব আদায়ে, 

রাজোর ও ধর্মসংস্থার আয়ব্যের হিসাব রাখতে, নানাবিধ রাজকীয় কার্ষে ও ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে লিপকারদের বিদ্যার এমন একাঁট বিশেষ ধরনের চাঁহদা ছিল, যাহার ফলে তাহারা 
আপনা হইতেই উচ্চশ্রেণীর অন্তভূন্ত হইয়া পড়ে। 'লাপ ব্যবহারের প্রথম যুগে এই 
আতি দুবৃহ বিদ্যায যাহারা সুদক্ষ ছিল, বুদ্ধ ও জ্ঞানের দিক হইতেও তাহারা ছিল 
[নঃসংশয়ে সকল সম্প্রদায়ের অগ্রণী । শাসক শ্রেণীর সাহত ঘাঁনম্ঠ যোগের ফলে ও নিজেদের 
স্বাথেবি খাতিরে লিপিকার সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষক ও কারিগরশ্রেণীর ব্যবধান স্বভাবতঃই 
আত্মপ্রকাশ করে। মেসোপোটোময়া, মিশর, ভারত ও চীন হইতে 'লাপকারদের রাঁচিত গাঁণত, 
জ্যোভয ও চিকিৎসাবদ্যার বহু মন্সয় ফলক, প্যাঁপরাস্ ও পুস্তকাদ আঁবিচ্কৃত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু কুম্ভকারের মৃৎশিল্প, তাম্রকারের ধাতুবিদ্যা অথবা কৃষকের পশুপালনের নানা 
বাবহ।বক আঁভজ্ঞতা সম্বন্ধে ক্কাচং এইরূপ 'লাপ আঁবচ্কৃত হইয়াছে। কাবগারাবিদ্যার 
ব্যাপক অনাদরেব ইহা আর একাঁট দ্টান্ত। এই অনাদর ও অবজ্ঞার জন্য শুধু প্রাচীনেরাই 
অপবাধশী নহে, ইউরোপে রেণেশাঁসের পূর্বে কারিগারিবিদ্যার মর্যাদা প্রাতাষ্ঠত হয় নাই। 
জর্জ এ্রাগ্রকোলা (১৪৯৪-১৫৫৫), 'বারংগ্চ্চও প্রমুখ ইতালীয ফাঁলত বিজ্ঞানীদের 
চেষ্টায কারগাঁরবিদ্যা সমাদর লাভ কাঁরলে তবেই বিজ্ঞানের প্রকৃত ও সর্বাঙ্ঞণ উন্নত সম্ভবপর 
হইয়াছিল। 

সুতরাং লিপি আবিচ্কারের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে গণিত, জ্যোতিষ ও চিাকংসা- 
বিদ্যা ও সাঁহত্যের মধ্যে রাজরাজড়াদের নানা যুূদ্ধবিগ্রহ, বীরত্ব ও যড়যন্ত্ের কাহনশ যে 
একমান্্ আলোচ্য বিষয় হইযাঁছিল, তাহা আকস্মিক ঘটনা নহে। সম্ভবতঃ এই 'লাঁপকারদের 
মধ্য হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিল শীল্তমান পুরোহিত জম্প্রদায়। প্রাচগন ব্যবস্থায় 
বাজন্যবর্গের পরেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্থান; কখনও কখনও-যেমন ব্যাবলনে ও 
ভারতবর্ষে, পঃরোহত সম্প্রদায়ই ছিল প্রকৃতপক্ষে বাজ্যের সর্বময় কর্তা; তাহারা শুধু 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক, বাহক ও পারপোষকই ছিল না, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ, দার 
জনসাধারণকে বাধা ও বশীভূত রাখিবার প্রধান দাষিত্ব ও কর্তব্য তাহাদের উপর ন্যস্ত 
ছিল। ব্দাদ্ধমান পুরোহত সম্প্রদায়ের বুঝিতে বেগ পাইতে হয় নাই যে, পরাব্ত্ত, 
যাদবিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ ও নানাবিধ কুসংস্কারের ব্যাপক আবহাওয়া সাম্ট কারা অন্ঞ্রতা- 
প্রসূত স্বাভাঁবক অন্ধাবশ্বাসকে চিরস্থায়ী করিবার মধ্যেই অনগ্রসর বিপূলসংখ্যক জনসাধারণকে 
বাধা ও বশীভূত বাখবাব অমোঘ অস্ত অন্তর্নিহত। বলা বাহূল্য, এই অস্ত তাহারা 
অতাব সাফল্গোর সহিত বাবহার কারয়াছিল। এই স্মপ্রাচশন কৌশল প্রয়োগে মানুষকে 
বারংবার পশহর পর্যায়ে নামাইয়া মেষপালেব মত পাঁরচালিত কারবার অসংখ্য দ্টাল্তে 
ইতিহাসের পঙ্ঠা মালন হইয়া আছে। সেই ঘৃণ্য কৌশল প্রয়োগের অবসান কি আজও 
হইয়াছে ? 

যে সমাজে মানুষকে অমানুষ করিয়া শাসন কারবার ব্যবস্থা, সেখানে স্বকীয়তার 
স্থান নাই। অনগ্রসরতা সেই সমাজের ধর্ম। আবিম্কার, চন্তাধারার পারবর্তন সে ক্ষেত্র 
শুধু অনভিপ্রেতই নয়, রশীতিমত আশঙ্কার কারণ। পূরবানর্ধারত চিরাচারত পথ ধারয়া 
চলাই মানুষের তখন একমান্র লক্ষ্য। এই অবস্থা প্রাচীন মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায় 
আসিয়াছিল; ইউরোপে অন্ধকার যুগে এই অবস্থারই পুনরাবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় 
ভারতবর্ষ ও মহাীনও এই দুর্ভাগ্যের অতুল অঞ্ধকারে তলাইয়া গিয়াছল। 



৯৭ 

গ্রণক ও আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান 





চতুর্থ অধ্যায় 

৪.১। গ্রখক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য 

খীষ্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভূমধ্যসাগরের পূর্বে ঈজীয়ান সমদ্রাণ্চলে 
[চিওস- কস্, সামোস্, ক্রাঁট প্রত্ভীত দ্বীপে, মাইলেটাস্, ইফিসাস প্রভৃতি সমুদ্রোপকৃূলবতখ' 
স্থানে ও মূল ভূখণ্ড গ্রীসে সম্পূর্ণ এক নূতন জাতির পাঁরচালনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাঁস্মক 
ও অত্যান্চর্য বিকাশ লাভের ব্যাপার বিজ্ঞানের হীতহাসে স্াবাদত। এই নূতন জাত গ্রশক 
জাত এবং তাহাদের তৎপরতায় নূতন রূপ, সজীবতা ও প্রাণচাণ্চল্য লইয়া ষে বিজ্ঞানের 
জন্ম তাহাই গ্রীক বিজ্ঞান। গ্রীক জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্যের ইতিহাস স্বস্পস্থাযশ হইলেও 
তাহারা সভ্যতা, সংস্কীতি, জ্ঞান-বজ্ঞান ও দর্শনে যে ভাবধারা ও দষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তি, ধারক 
ও বাহকরূপে পাথবীর রঙ্গমণ্টে আবি্ভতি হয়, একাঁদক্কমে সুদীর্ঘ নয় শত বর্ষ তাহা 
ভূমধ্যসাগরীয় অগ্চলে ও মধ্যপ্রাচ্যে সর্বপ্রকার মননশীলতার অননপ্রেরণা যোগাইয়াছল। রোমক 
সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গো গ্রীক জ্ঞান-ীবজ্ঞানের 
প্রদপও নির্বাপিত হয, কিন্তু তাহা নিতান্তই সামায়কভাবে। খুশক্টীয় অঙ্টম, নবম ও দশম 
শতাব্দীতে গ্রীকদের প্রদার্শত পথে ও গ্রণক গ্রন্থাঁদ অবলম্বনে আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
আশ্চর্য উন্নতি সাধন কবে। আরবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই গ্রীক বিজ্ঞান অবলম্বনেই 
আবার ল্যাটিন ইউরোপীষ জাতিরা ব্রযোদশ শতাব্দী হইতে ধরে ধশরে আধুনিক বিজ্ঞানের 
ভভী্ত স্থাপনে যত্তরবান হয। সূতরাং প্রায় আড়াই হাজার বংসর পূর্বে গ্রীকরা জ্ঞান-বজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে যে আদর্শ ও নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছিল, তাহার জের টানিয়াই আধুনিক 
জ্ঞানবজ্ঞানের উৎপত্তি-ইউরোপীয় এতিহাসিকদের এই মত কিছ অতিরাঞ্জত হইলেও 
একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

গ্রীকদের পর্বে প্রাচীন ব্যাবলনীয়, মিশরীয় ও ভারতীয় জাতিরা অন্ততঃ দুই হাজার 
বংসর ধাঁরয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চ্চায় আত্মনিযোগ কাঁরয়া আসিয়াছে। একেবারে প্রথম হইতে 
গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ কারবার প্রয়োজন হয় নাই। প্রাচীন জাতিদের সভ্যতা, 
সংস্কৃতি ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের পাঁরপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের সৌভাগ্যের কথা প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ 
গনজেরাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ফিনিশীয় এবং সম্ভবতঃ ভারতাঁয় 
জ্ঞানের বাভন্ন স্রোতধারা এসিয়া মাইনরের ও ঈজীয়ান সাগরের নানা দ্বীপের গ্রীক 
উপনিবেশগুলিতে একের পর এক মিলিত হইয়া যে উর্বর ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল, গ্রীক 
মনীষার স্পর্শে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভিদ-শিশু দৌখতে দৌঁখতে মুকুলিত হইয়া 
উীতিল। 

গ্রঁক বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকৃতির রহস্যপূর্ণ ব্যবহাল ও তাহার নিয়মের 
স্বরূপ বুঝবার একটি সুস্পন্ট ও সচেতন প্রয়াস আমরা ইহার মধ্যে দোঁখতে পাই। প্রক্তর 
ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগযীল 'বাক্ষ্ত ও অসংলগ্ন তথ্য আবিচ্কারই যে ষথেম্ট নহে, এই 
ব্যবহারের পশ্চাতে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা নেপথ্যে ক্রিয়াশীল এবং তাহার রহস্যভেদই যে 

বৈজ্ঞানিক সাধনার চরম লক্ষ্য- বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই আদর্শ গ্রশকরাই প্রথম প্রচার করে। 
গ্রকদের বহু পূর্ব হইতে লোকে দাঁড়-পাল্লার সাহায্যে জিনিস-পত্রের ওজন কাঁরয়া 
আসিয়াছে। কিন্তু ওজন করিবার এই পদ্ধাতির পশ্চাতে কিরপ নখাতি বর্তমান তাহা 
ব্যাবলনীয় বা মিশরীয় পাঁশ্ডতেরা ব্যাঝবার প্রয়োজন মনে কয়েন নাই। গ্লাকদের সময়ে 

সেই একই পন্ধীততে জিনিস-পর ওজন করা হইত বটে, কিন্তু আঁকণমাঁডিস বলিলেন, দাঁড়র 
আলম্বের (68107911) উভয় দিকে সান দূরত্বে সমান ওজম বূলাইলেই সাম্য স্থাপিত 



১৩২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

ইইবে; অথবা আলম্বের উভয় দিকে অসমান দূরত্বে যাঁদ অসমান ওজনের বস্তু চাপানো যায় 
তবে সাম্য রক্ষা করিতে হইলে আঁধকতর ভারা বস্তুটিকে আলম্ব হইতে কম দূরত্বে রাখিতে 
হইবে এবং এই দূরত্বের অনুপাত বল্তুদ্বয়ের ওজনের ব্যস্ত অনুপাত (10%615610 
[1019011102091) হইবে। দৈনান্দন অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাবিলনশয়েরা বা মিশরায়েরা 
নিশ্চয়ই এই নীতির কথা অস্পম্টভাবে জানত; কিন্তু স্বতন্্ভাবে তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা 
করে নাই। গ্রীকরা ঠিক এই জানিসটা কারিয়াই আনন্দ পাইয়াছে ও সকল শ্রম সার্থক মনে 
করিয়াছে। ব্যবহাঁরক আঁভজ্রতার সাঁহত তত্বীয় বিজ্ঞানের এইখানেই পার্থক্য এবং এই 

' পার্থক্যের জন্য ব্যাবিলনীষ বা মিশরাঁয় বিজ্ঞান ব্যবহারিক আঁভজ্জতার গণ্ডণী আতন্রম কারিতে 
পারে নাই। গ্রীকরা সুরু হইতেই তত্তীয় বিজ্ঞানী । 

জরিপের কাজে এক প্রকার জ্যাঁমাতির প্রয়োগ অপাঁরহার্য। সোজা ও বাঁকা রেখার বাচর 
সমন্বযে ন্িভূজ, চতুভূজি, বহনভুজ, বৃত্ত, উপব্ত্ত, অধিবৃত্ত, পরাবৃত্ত প্রীত বহূরকম চিন্রেরই 
উদ্ভব হয়। প্রাচীনেরা এইরূপ নানা রেখাচিন্রের সহিত পাঁরচিত ছিল। প্রয়োজনমত 
কতকগ্াল চিত্রের নিয়ম-কানুন আবিচ্কারেও তাহারা কৃতিত্বের পারচয় 'দয়াছে; কিস্তু 
গ্রীকদের মত রেখার কারসাজি সম্বন্ধে তাহারা কখনও মাতিয়া উঠে নাই। গ্রথকরা দিরামিডও 
গড়ে নাই, জিগ্গন্রাটও বানায় নাই। তথাপি অকেজো রেখার যাদু তাহাদের পাইয়া বাঁসল। 
রেখাচি্নের মধ্যে তাহারা অন্তহীন সমস্যার সন্ধান পাইল অথবা কাম্পানক সমস্যার সৃষ্টি 
করিল এবং এইসব সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন হইল এক একজন সাধকের সারা জগবনের 
সাধনা। এই সাধনা হইতেই জ্যামাতির উদ্ভব। 

জ্যোতিষে গ্রীকরা ব্যাঁবলনশষদের মত পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যের পাহাড় সৃষ্টি করে নাই 
বটে, কিন্তু জ্যোতিষায় পাঁরকম্পনার দ্বারা ব্রহনাণ্ডের নিয়ম ও শৃঙ্খলা বুঝিবার চেষ্টায় 
তাহারাই অগ্রণী। ব্যাবলনীয়দের নিখুত পর্যবেক্ষণের পাশে তাহাদের উদ্ভট ব্রহন্রাপ্ড 
পারকঙ্পনা চিক্তাশীস্তর শোচনীয দারদ্যই শূধ ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে কল্পনাপ্রবণ 
আয়োনীয় গ্রীক দার্শীনকেরা ব্যাবলনীয় পর্যবেক্ষণ অবলম্বনে সুরু হইতেই ব্রহযাণ্ড 
পারকল্পনায় যে কাতিত্বেব পারচয় 'দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে দেখিবার 
ও ব্যাঝবার এবং তাহার ঘটনাবলণীকে স্বাভাবিক আঁভজ্ঞতার 'ভাত্ততে ব্যাখ্যা কাঁরবাব চেষ্টা 
বিজ্ঞানের হীতহাসে এই প্রথম। সম্ভবতঃ গ্রণক বিজ্ঞানের এই বিশেষত্ব স্মরণ কারযাই একদল 
এতিহাসিক গ্রশকদের আমল হইতে বিজ্ঞানের ইতিহাস সুরু কারবার পক্ষপাতী । 

গ্রীক বিজ্ঞানের এই বৌশষ্ট্য সত্যই বিস্ময়কর । সভ্যজাঁত হিসাবে গ্রঁকদের আ'বিভণবের 
প্রাথীমক ইতিহাসের মত তাহাদের মননশশলতার এই 'বশেষদ্বটকুও রহস্যাবৃত। উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রাচীন গ্রশকদের আদি ইতিহাস বা প্রাকৃইতহাস সম্বন্ধ 
হিরোডোটাসের (খুখঃ পৃঃ ৪৮৪-৪২৫) রচনাবলশীতে বা হোমার-হেসিয়ডের পৌরাণিক 
উপাখ্যানে উীল্লাখত তথ্যের বেশী কিছ; জানা ছিল না। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে '্লিম্যান, 
আর্থার ইভান্স প্রমহখ প্রখ্যাত প্রত্রতাত্বকদের গবেষণা হইতে জানা যায় যে, ব্রোঞ্জ ফুগে প্রায় 
সমগ্র ঈজায়ান অপ্চলে এক অতি উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। ক্লাটের নোসস্ নামক 
স্থানে স্যার আর্থার ইভান্স যেসব প্রাগোতিহাঁসক ধ্বংসাবশেষ আ'বিচ্কার কাঁরয়াছেন তাহাতে 
মনে হয় ক্রাট ছিল এই সভ্যতার অগ্রদূত ও আদ কেন্দ্র। ক্লণটের সভ্যতা বিকাশে মিশরের 
প্রভাব সংপারস্ফুট। ক্রাট হইতে র্রোজ-সভ্যতা যে ক্রমে গ্রণসের মূল ভূখণ্ডে ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছিল তাহা মানের প্র্তত্বীয় ধবংসাবশেষ পরাক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। নোসস্ 
ও 'মাসিনের প্রার্গোতহাসিক সভাতার সাঁহত পরবতর্ণকালের গ্রপক সভ্যতার নানাবিধ মিল লক্ষা 
কারয়া পণ্ডিতের অনুমান করেন যে, ইজশয়ান অঞ্চলের প্রাগোতহাসিক ব্ো্জ-সভ্যতা হইতে 
গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। 'মাসিনে ত্যাগামেমূননের রাজপ্রাসাদ, ট্রয়ের নিকট হিসারিকে 
ঘ্রোজান হপ্ধের প্রশ্নতত্বীয় ধ্বংসাবশেষ হইতে ,এখন জানা শিল্পাছে যে, হোমারের মহাকাব্যের 
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'ভীন্ত একটি সপ্রাচীন এীতহাসক কাহিনী। সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ যুগের অবসানে খুগঃ পৃঃ 
১৪৫০ অন্দের অনুরূপ সময়ে সমগ্র ঈজীয়ান অণ্টলের আদিম অধিবাসীদের সাঁহত সম্পূর্ণ 
এক নূতন জাতির বিরাট ও ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে নোসস্. শাসনে 
প্রভীতি বার্ধফু জনপদগীল ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত হয়। এই নবাগত জেতা জাত লৌহের 
ব্যবহার জানত। হোমারের মহাকাব্যে এই বিজয়ী জাতি আ্যাকয়ান নামে পাঁরাচত। প্রীসদ্ধ 
্রত্ততাত্বক স্যার উইলিয়াম রিজওয়ে ও নূতাঁত্বক ডাঃ হ্যাডনের মতে হোমারের আ্যাকযানর। 
উত্তর হইতে, সম্ভবতঃ দানিয়ূব উপত্যকা হইতে আগত এক দীর্ঘকায়, গৌরকেশ, সুদর্শন 
জাঁত। তাহাদের লৌহ অস্ত্রের সঙ্গে ব্রোঞ্জ ব্যবহারকারী নোসস্ ও মাঁসনের আঁধবাসীরা 
আঁটিয়া উঠতে পারে নাই। 

উত্তর হইতে আরও একদল লৌহ ব্যবহারকারী জাতি ডো'রয়ানরা আ্যাঁকয়ানদেব পরাভূত 
কারয়া গ্রীসে ও ঈজীয়ান এলাকায় আঁধপত্য বস্তার করে। সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি জাত 
প্রাগোতহাঁসিককালের বাঁভন্ন সময়ে আঁবভূতি হইয়া সমগ্র ঈজীযান এলাকাকে বিক্ষু্ধ ও 
চণ্চল কারযা থাঁকবে। ব্রোঞ্জ যুগের স্থানীয় আঁধবাসশী ও উত্তর-পূর্ব প্রভৃতি নানাদক হইতে 
আগত আকিযান, ডোরয়ান, এড্লিয়ান প্রভাতি বহু 'বাচত্র জাতির সংমিশ্রণে সম্ভবতঃ গ্রক 
সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছল। সুতরাং গ্রীকরা এক মিশ্র জাত; গ্রীক সভ্যতা সেই মিশ্র জাতির 
স্বাভাঁবক, সংকারমূস্ত প্রবল তৎপরতার প্রকাশ । খ়ীঃ পৃঃ নবম শতাব্দীতে হোমার যে 
বিজয়ী গ্রীক জাতির সমাজ ও জীবনযাত্রার চিন্র সম্ভবতঃ এই চিত্র হোমারের দুই শত বংসর 
আগেকার সমাজের চিত্র) অঙ্কন করেন, তাহাতে আমরা এক আনন্দোচ্ছল, সৌন্দর্যীপ্রয় 
কর্মপ্রবণ এবং হয়ত কিছু অহঙ্কারী ও উচ্ছঞ্খল জাতির পাঁরচয় পাই-_ 
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ইলিয়ড ও আঁডাঁসতে গ্রীক সভ্যতার প্রথম পর্বে জ্যোতিষ, চিকৎসাবদ্যা ও নানা 
ব্যবহারক বিদ্যার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে গ্রশকরা এইসব বিদ্যায় ব্যাবলন, মিশর, 
ভারতবর্ষ প্রীতি প্রাচীন সসভ্যজাতিদের যে বহু পশ্চাতে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
এই দুই মহাকাব্য কতকগীল নক্ষত্রের নাম, চিকিৎসা ও শল্যাবদ্যার উল্লেখ, দেহের অঙ্গ- 
প্রত্য্শের প্রায় ১৫০ 'বাভন্ন নাম ইত্যাদ অবশ্য পাওয়া যায়। ধাতুশিজ্পী, সূত্রধর, 

কুম্ভকার, চর্মকার প্রভৃতি কাঁরগরদের এবং সূতাকাটা ও বয়নাশিল্প, ক্বর্ণ, রোপ্য, সীসক, 
লৌহ, ইস্পাত, িতল প্রতীতি ধাতু ব্যবহারেরও অনেক উল্লেখ আছে। ইহা হইতে 
ব্যবহারিক-বদ্যায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিশর বা ব্যাবিলনের তুলনায় এক অনগ্রসর দেশের চিতই 
আমরা পাই। কিন্তু যে জন্য মহাকাব্যটি অতুলনীয় তাহা হইল ইহার মানবতার সুর। এক 
কঙ্গপনাপ্রবণ তরুূণ জাতির মনের সহজ আঁভব্যান্ত ইহাতে প্রকাশমান। গ্রীক দুষ্টিভষ্গীর 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই মানবতা ও কল্পনাপ্রবণতা তাহাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রল্খেই 
মূর্ত হইয়াছে। ইালয়ডের প্রধান মৌিকতা এই ষে, কাব্যের নায়ক নাঁয়কারা ঘটনাম্রোতের 
অসহায় বূীড়নক নহে। তাহাদের বিবিধ চাঁরম্ুই ঘটনামতরোতকে নির্ধারিত কারয়াছে। কাঁবর 

__ কল্পনায় নায়ক-নাঁয়কারা সব সময় ভাগ্যের খেলার পৃতুল নহে, সময়ে সময়ে নিজের ভাগ্যের 
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বিধাতাও তাহারা বটে। তাই 'নজের ভাগ্য সম্ধানেই বাঁহর হইয়াছিল আযঁকালস। সম্মান 
ও খ্যাতহীন দীর্ঘ জীবনের চেয়ে স্বজ্পমেয়াদী গৌরবের জীবনও শ্রেয়ঃ, ইহাই ছিল তাঁহার 
আদর্শ। অন্ধ ভাগ্যের পাঁরবর্তে পুরুষকারে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মহাকাবির নিশি যেন 
শেক্সাপয়ারের সেই অমর কথাগূলির মধোই পনর্কার প্রীতধবীনত হইয়াছে ঃ 
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যাদ্াবদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষের দ্বারা নিয়াল্পত অদজ্টবাদশ গমশরীষ বা ব্যাবিলনণয় 
কোন কবির পক্ষে এইরূপ "চিন্তা অভাবনীয়। সর্বশক্তিমান পুরোহিত ও রাজন্যবর্গ শাসিত 
সমাজে ব্যান্র স্বাধীনতা ও স্বাধিকার যেখানে পদে পদে ব্যাহত সেখানে ভাগ্যের বিরূদ্ধাচরণের 
কথা নিরর্থক। গ্রঁকদেরও দেব-দেবী ও মান্দর ছিল; কিন্তু সে দেব-দেবশরা মানূষের মত 
দোষে গুণে পারকজ্পিত আতিমানুষ মান্ত। মানুষকে সাহায্য কারবার জন্য তাঁহাদের সৃষ্ট; 
মানুষের সংখে তাঁহারা সংখা, দুঃখে তাঁহাদের সমবেদনা। এইরূপ দেব-দেবীব পাঁরকম্পনায় 
মানুষের ব্যান্তত্বকে খর্ব কারবার প্রয়োজন হয় নাই। 

হোমারের মানবতার বাণী পরবতাঁযুগের চারণ কাঁবদের কাব্যে বারংবার প্রাতধীনত 
হইয়াছে। আকি'লোকাস, স্যাফো, আযলাঁকউস্ প্রমূখ কবিদের গর্থীতকাব্যে ও চারণগাথায় 
মানুষের নানাবিধ তৎপরতা, তাহাদের বারত্ব, আশা, আকাচক্ষা নানাভাবে রূপায়িত হইযাছে। 
ইহা দেব-স্তৃতি নহে, মানব-বন্দনা। মানুষকে বড় করিযা দোখবার এই প্রয়াস হইতেই 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাত্ত; কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানেই মানুষের শ্রেম্ঠত্ব। শদনের আলোকে চাঁরাদক 
উদ্ভাঁসত কর। আমাদের দেখতে দাও। আমাদেব বিনাশ করাই যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয তবে 
আলোকের মধ্যে বিনাশ কর।' যুদ্ধক্ষেন্র সহসা গভীর কুয়াশায় ঢাকা পাঁড়লে বীরশ্রেষ্ঠ 
আজাক্স্ এই বাঁলয়া জিউসের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছলেন। অন্ধকারে নয আলোকে, 
অজ্ঞানতায় নয় জ্ঞানের প্রদীপ্ত ছটায় আমরা যেন নিঃশোষত হই। এই আলোকের সন্ধানেই 
গ্রঁক বিজ্ঞানী ও দার্শীনকের আভিযান। ফাঁরংটন লাখয়াছেন£ 

'হোমার মানবতার সৃষ্টি কারল, আর সেই মানবতা হইতে উংপান্ত হইল 'বজ্ঞানের। 
জাঁতর শৈশবে যে দেব-দেবীর উৎপীঁড়নের দঃস্বস্ন চাপিয়া বাঁসয়াছিল, হোমার ইলিয়ডের 
মধ্য দয়া মানুষকে সেই দুঃস্বখ্নের হাত হইতে মান্ত দিল। মানৃষকে শিখাইল নিজের 
দিকে ফিরিয়া দৌখতে, নিজেকে কতকটা ভাঁবতব্যের নিয়ামকরূপে মনে কারতে। জ্ঞানই 
ক্ষমতার উৎস, এই সত্য উপলাব্ধ কাঁরযা ও আত্মবি*বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েক শতাব্দশ 
ধাঁরয়া মান্ষ জ্ঞানের পথে আগাইয়া চালল। 'কিদ্তু দোলকের কাঁটা যখন উক্টামূখে মোড় 
ফিরিল, মানুষ যখন তাহারই সঙ্ট মার্তর কাছে মাথা নত করিতে আরম্ভ কাঁরল এবং তাহা 
অপেক্ষাও মারাত্মক, নজের 'লাখত গ্রন্থকে স্বয়ং ঈশ্বরের পবিন্র বাণশ বাঁলয়া মনে কারতে 
শাখিল, তখনই অবসান হইল মানবতার এবং সেই সঙ্গ বিজ্ঞানের ।* 

ফারংটনের এই উীন্ত শুধু গ্রক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য নহে; বাভল্ন সভ্যতায় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উত্থান-পতনের ইহা এক প্রধান কারণ। ইতালীয় রেণেশাঁসের সময় চিন্রকর, ভাস্কর 
ও সাহিত্যিকদের চেষ্টায় এই মানবতার আদর্শ পনঃপ্রাতম্ঠিত হইলেই ইউরোপে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চর্চা আবার পর্ণোদ্যমে সূর্ হয়। বিগত শতান্দণতে এদেশে সমাজ সংস্কারকদের 
প্রচেষ্টার মধ্যে এই মানবতার আহবানই ধ্বনিত হইয়াছে; সেই আহবানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মরা 
গান্ডে আবার জোয়ার আসিয়াছে । 

৭ 8৩.121017 [000760005 50616 67477611719, 2১ 87-88. 
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৪*২। মাইলেশীয় ও আয্মোনীয় দার্শীনকগণ-জেযাতিষ, গাঁশিত, ভূগোল, 
প্রান্কৃতিক দর্শন ও বস্তুর গঠন সংক্কাম্ত মতবাদ 

ইলিয়ড ও আঁডাঁসর যুগ গ্রীক সভ্যতার প্রস্তুতির যুগ। এই যুগেব অবসানে খুগঃ পু 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে আপাত-দাম্টতে নিতান্ত আকাঁস্মকভাবেই গ্রীক মনীষার অপূর্ব বিকাশ 
আমরা লক্ষ্য করি। এই বিকাশের ক্ষেত্র পাশচম এঁসযা মাইনরের সমুদ্রোপকৃলবতর্শ গ্রীক 
উপনিবেশ আয়োনিয়া এবং ইহার ভারকেন্দ্রু আযোনিয়ার বিখ্যাত নগর মাইলেটাস্। ষ্চ্ঠ 
শতাব্দীতে মাইলেটাস্ শুধু আযোনিয়ার কেন, সমগ্র গ্রীক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁণাঁজ্যক কেন্দ্র, 

মাসিডোজিয়। 
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&৭। প্রাচশন গ্রীস ও আয়োনিধাব মানচিন্ত। 

সম্ভবতঃ বৃহত্তম নগর (লোকসংখ্যা আনুমানিক ১০,০০০) এই নগরের আদর্শে অন্ততঃ 
ষাটাটি ক্ষুদ্র-বৃহং জনপদ পশ্চিম এঁসয়ার উপকূলে দানা বাঁধযাছল। স্থলপথে 
মেসোপোটোময়ার ও জলপথে মিশরের সাঁহত প্রাচীন মাইলেটাসের বাঁণাজ্যক সম্পর্ক ইীতিহাস- 
প্রস্ধ। বাণিজ্যিক সম্পকেরি পথে পণ্য 'বানিময়ের সঙ্গে সলো ভাব বিনিমযও ঘটিযাছিল 
প্রুর। এই যোগাযোগের সূত্রেই গ্রীক 'বজ্ঞানী ও দার্শনকেরা ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষ এবং 
গমশরণয় জ্যাঁমাতি ও "চাঁকৎসাবিদ্যার সাঁহত পাঁরাঁচত হইবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। 
এইরূপ অবস্থায় গ্রধক জগতে মাইলেটাসূই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদ পশঠস্থানরূপে আত্মপ্রকাশ 
কাঁরবে তাহা স্বাভাবিক। এবং প্রাচীনতম দার্শীনকলায়ী থালেস্, আযানাক্ম্যান্ডার ও 
আযনাক্সিমেনেসের জন্মস্থান যে মাইলেটাস্ ইহা কোন অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ নহে। 

থালেস্ খেেঃ পঃ ৬২৪-৫৪৭) 

হোমার ও হোঁসয়ডের যুগের পৌরাণক ও কাহ্পানক আখ্যায়কা ও 'িকংবদন্তাঁর প্রভাব 
কাটাইয়া স্বাধীন ও মুত্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তক মাইলেটাসের থালেস্ ছিলেন একাধারে 
বণিক, রাজনাঁতিজ্ঞ, গাঁণতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্, পৃতশবদ্যাবিদ ও দার্শনিক। থালেস্কে তখনকার 
যুগের সাতজন জ্ঞানী বান্তির অন্যতম জ্ঞান করা হইত। তাঁহার অসামান্য ও বহমখা 



১৩৬ বিজানের ইতিহাস 

প্রাতভার স্পর্শে চিল্তাজগতে এক নৃতন দম্টিভঞ্গশর সূচনা হয়। বশবজগতে নানা রহস্যের 

পশ্চাতে যে এক প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা বর্তমান এবং সাধারণ জ্ঞান ও 'বিচারবৃদ্ধর 
সাহায্যে এ সব রহস্যের সমাধান যে সম্ভবপর, তিনিই প্রথম এইর্প ধারণা প্রচার করেন। 
এই ধারণাকে কেন্দ্রে করিয়াই মাইলেশীয় দর্শনের উদ্ভব । 

[িরোডোটাসের মতে থালেসের মাতা ছিলেন গ্রক এবং পূর্বপুরুষেরা ফিনিশীয়। দর্শন, 
গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা 'বভাগে তাঁহার যেমন অগাধ পাঁণ্ডিত্যের পারচয় 
পাওয়া যায়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথর বৈষায়ক বৃদ্ধি সম্বব্ধেও সেইর্প নানা 
এঁতিহাঁসক গল্প প্রচালত আছে। কোন এক বংসর আবহাওয়ার গাঁত লক্ষ্য কাঁরয়া তিনি 
বুঝতে পারেন যে, সেই বংসর জলপাই ভাল ফালবে। ইহার পূর্বে কয়েক বংসর জলপাই 
তেমন ভাল ফলে নাই। এজন্য জলপাইয়ের তৈল-নিহ্কাশন যল্লগ্ীলর চাহিদা ও ভাড়াও 
অনেক কমিযা গিয়াছল। থালেস্ এই মন্দার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কাঁরয়া মাইলেটাস্ ও 
চিওসের সমস্ত তৈল-নিচ্কাশন কল অল্প হারে ভাড়া কাঁরযা আটকাইযা ফেলেন। পরে 
জলপাই ভাল হওযায় তৈল কলগালর চাঁহদা অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁড়য়া গেলে, উচ্চ হারে 
ইচ্ছামত মূল্যে কলগদাল ভাড়া খাটাইয়া 'তীনি প্রচুর লাভ করেন। 

থালেস্ খুীঃ পৃঃ ৫৮৫ অব্দের ২৮শে মে তারিখের (কাহারও কাহারও মতে খুধঃ পুঃ 
৬১০ অবন্দের সূর্যগ্রহণ) পূর্ণ সূ্যগ্রহণের ভাঁবষাদ্বাণশ কাঁরয়াছলেন, এীতহাসিকেরা 
এইরূপ মনে করেন। সূ্যগ্রহণের সময় পূর্বাহেন নির্ণয় কারবার এই দক্ষতার উপর থালেসের 
বৈজ্ঞানক খ্যাতি ও প্রাতপান্ত বহ্লাংশে প্রাতঙ্ঠিত। সূর্য, চন্দ্র, ও পাঁথবীর স্বরূপ এবং 
জ্যোতিষীয় অনেক গ্ঢ় তথ্য জানা না থাঁকলে গ্রহণ সংক্রান্ত এইর্প ভাবিষ্যদ্বাণ সম্ভবপর 
নহে। থালেসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বহু বিতর্ক আছে। মাটন প্রমুখ কোন কোন 
এঁতিহাঁসকের আভমত, সূর্গ্রহণের ভাঁবষ্যদ্বাণী কারতে হইলে লম্বন (1১217119,) প্রভৃতি 
নানা জ্যোতিষীয় বিষয়ের যেইরূপ জ্ঞান আবশ্যক সেইরূপ জ্যোতিষীয় জ্ঞান থালেসের ছিল, 
ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।* এমন কি তাঁহার প্রায় তিনশত বংসর পরে প্রখ্যাত 
জ্যোঁতার্বদ্ হিপার্কাসেরও লদ্বন সম্বন্ধে খুব স্পন্ট ধারণা ছিল না। তারপব এই ভবিষ্যদ্বাণী 
প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞাঁনক 'ভীত্তর উপর প্রাতাষ্ঠিত হইলে, থালেসের পববতর্ঁশ আয়োনীয 
জ্যোতর্বিপূগণ নিশ্চয়ই এজাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী আরও অনেক করিয়া যাইতেন, কিন্তু এইরূপ 
কোন দম্টাল্ত পাওয়া যায় না। 

108) 11115101৮46 10 50670৫  171167)৫-এর গ্রন্থকার ট্যানারর মতে, 
থালেসের গ্রহণ সংক্ষান্ত ভাবষ্যদ্বাণীর ব্যাপার এঁতহাঁসক সত্য। তাঁহার সমসাময়িক 
জেনোফোন ও 'হিরোডোটাস্ উভয়েই থালেসের সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ 
কারয়াছেন। মিড্স্ ও লাডয়ানদের আত্মঘাতী য্দ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে হিরোডোটাস 
িখিয়াছেন,_“ছয় বসর ইহাদের (মিড্স্ ও 'লাডিয়ানদের) মধ্যে নিরবাচ্ছন্ন যুদ্ধ চাঁলবার 
পর সশ্তম বংসরে দুই পক্ষ আবার যখন যুদ্ধার্থ মালত হইল, তখন অকস্মাং একাঁদন 
দিবাভাগেই রাব্রকাল উপাস্থত হইল। এখন এইরূপ আকাস্মিকভাবে 'দিন থাকতেই রাত্রির 
আবির্ভাবের ব্যাপার সম্বন্ধে মাইলেটাসের থালেস্ তাঁহার দেশবাসী আয়োনগয়দের নিকট 
বহু পৃবেইি ভাবষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনা যে এই বৎসরেই ঘটবে তানি তাহাও 
বালয়া দিয়াছিলেন।”? 

সম্ভবতঃ থালেস্ সূর্যগ্রহণের কারণ অবগত ছিলেন এবং মোটামুটি একটা সময়ের মধ্যে 
গ্রহণের পুনরাবাত্ত যে সম্ভবপর, এইরূপ কথা তিনি বাঁলয়াছলেন। তাঁহার বহু পূর্বে 

৯ 1২০/14647107601016%6, 1864 7 1১181. 
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খালেল্ ১৩৭ 

ব্যাবিলনীয় জ্যোতীর্বদেরা সারোণক পর্যায়-কালের সাহায্যে সূ্যগ্রহণের সময় নির্ণয় কাঁরতে 
জানিত, একথা আমরা পূর্বে বায়াছি। থালেস্: ব্যাবলনীয় ও মিশরায় বিজ্ঞানের চ্বারা 
[বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয্লাছলেন। সম্ভবতঃ তান সারোশক পর্যায়-কালের কথা অবগত 
ছিলেন এবং তাহার সাহায্যেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কারয়া থাঁকবেন। 

জ্যামীততে থালেসের বিশেষ কাঁতত্বের ও মৌলকতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। বৃত্তের 
ব্যাস বৃত্তকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে; সমবাহ? ন্লিভূজের ভূমিসংলগ্ন কোণ দুইটি সমান; 
দুইটি সরলরেখা পরস্পর পরস্পরকে ছেদ কাঁরলে বিপরীত কোণ দুইটি সমান হয়; শ্রিভূজের 
ভূমি ও তৎসংলগ্ন কোণদ্বয় জানা থাকিলে ত্রিভুজটিকে সম্যকরূপে জানা যায়, ইত্যাঁদ 
প্রীতপাদ্যের সাহত তাঁহার পাঁরচয় ছিল। জ্যাঁমাতর সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতা 'তাঁন নির্ণয় 
করিতেন। প্রখর রোদ্রে একট যট্টিদণ্ডের ছায়ার সাঁহত পিরামিডের ছায়ার তুলনা কারয়া 
এই উচ্চতা নির্ণীত হইত। গ্লুটার্কের লেখায় জানা যায়, কোন এক পিরামিডের উচ্চতা 
নির্ণয়ের সময় মশররাজ আমাশিস্ স্বয়ং উপাঁস্থত ছিলেন এবং থালেসের এই দক্ষতায় 'তাঁন 
বিশেষ আশ্চর্যান্বিত ও প্রণীত হন। 

+--15- ৯৫ শা & পর্দা জাই 

৫৮। পিরামিডের উচ্চতা নিণয়। 

৪০289] 
_ এই ধরনের মাপ-জোখের কাজে জ্যামিতিক সমানৃপাতিক (00070021105) নিয়মের 

আশ্রয় লইতে হয়। ইহাতে মনে হয়, থালেস্ এই জ্যামিতিক সমানুপাতিক নিয়মের কথা 

জানতেন। কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে ছায়ার দৈর্ঘ্য দণ্ডায়মান বন্টির দৈর্ঘ্যের সমান হয়, 
- ঠিক সেই সময় নির্বাচন করিয়া [তিনি সম্ভবতঃ পিরামিডের উচ্চতা মাপিয়াছিলেন, কারণ 
এইরূপ অবস্থায় পিরামিডের উচ্চতা তাহার ছায়ার দৈর্ঘের সমান হইবে। প্লোক্লাস্ 

৯ 



৯৩৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

িখিয়াছেন, পিরামিড ছাড়া সমত্রে অবাস্থিত দূরবতাঁ জাহাজের দরত্বও থালেস্ নির্ণয় 
কাঁরতে পাঁরতেন। সমানুপাতিক নিয়মের জ্ঞান ছাড়া এই ধরনের দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব নয়। 

বিশ্বলোক ও পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে থালেসের চিন্তাসুত্রের স্বকীয়তা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তিনি দোঁখলেন, জল বাতাস হইতে মাস্তকায় পৌছিয়া এবং মাত্তকা হইতে 
উদ্ভদ্ ও প্রাণিদেহে সঞ্চারিত হইয়া আবার বাতাসে বিলীন হইতেছে। তারপর উীচ্ভদ্ ও 
প্রাণীর খাদ্য আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই জলীয। ইহাতে তান জলকে কেন্দ্র কয়া এক আবর্তনমান 
পারবর্তনশধল জগতের সন্ধান পাইলেন। এই জলই যখন নানাভাবে দৃশ্য অথবা অদৃশ্য 
নানা বস্তুর মধ্যে রূপান্তাঁবত হইয়া বিশ্বের সংহাতি রক্ষা কারতেছে, তখন বিশব-সৃচ্টিতে এই 

, জলই যে মৌলিক উপাদান, তাহাতে আর সন্দেহ ক; এই জল হইতেই পাঁথবশীর উৎপাত্ত, 
এই জলেই পাঁথবী ভাসিতেছে এবং হয়ত এই জলেই তাহার লয়। থালেসের এই দর্শন 
তাঁহার পরবতর্ঁ আয়োনীয় দার্শীনক আনাক্সিম্যান্ডার আরও অনেক সম্প্রসারণ ও উন্নত 
করেন। 

থালেসের ব্রহন্নাপ্ড-পাঁরকজ্পনায় ঈশ্বরের স্থান নাই। পাঁথবশ ও ব্রহম্নাপ্ডের উৎপাত্ত 
হইযাছে প্রাকীতক নিয়মে । যে যুগে সমস্ত বিদ্যার অধিকারধ ধর্মযাজকেরা ঈশ্বরকে বাদ 
দিযা বশ্ব-সৃষ্টির কল্পনা কারতে পারিত না, এশ্বারক অনুপ্রেরণা ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোন " 
নূতন মতবাদ বা ধারণার উদ্ভব অসম্ভব ইহাই ছিল যে যুগের সাধারণ বিশ্বাস, সেই যুগে 
ঈশবরকে বাদ দিয়া তাঁহার ব্রহমাপ্ড-পাঁরকঙ্পনার চেষ্টা রখীতমত বৈস্লবাত্মক। 

থালেস্ ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবত হইয়াছলেন। 
আয়োনিয়ার কাছে কস্ নামক দ্বাঁপে সেকালে ব্যাবিলনশয় ধর্মযাজক ও পাঁণ্ডতদের যাতায়াত 
ছিল। এইখানে জনৈক ধর্মযাজক একাঁট 'িক্ষাকেন্দ্রও স্থাপন কাঁরয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান, এই ধর্মযাজকের কাছেই ব্যাবিলনীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন 
কারবার সুযোগ থালেসের ঘটিয়াছল। এতণ্ব্যতশত লিঁডিয়া ছিল তখনকার 'দনে আ্যাঁসরণয় 
ও ব্যাবিলনীয় শিক্ষা সংস্কৃতির এক অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র। লাডয়ার রাজধানখ ইতিহাস- 
প্রীসম্ধ সার্দসে অনুসান্ধংস আয়োনণয গ্রণীকদের যাতায়াত ছিল এবং এইরূপ যোগাযোগের 
মাধামে থালেস্ ও আয়োনীয় পাঁণ্ডতদের অনেকে ব্যাবলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে প্রভূত 
সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা খুবই স্বাভাবক।* 

থালেস্ মিশরেও পারভ্রমণ করিয়াছলেন। তাঁহার জ্যামাত মিশরায় জ্যামিতি ও জামির 
মাপ-জোখ সংক্রান্ত ব্যবহাঁরক জ্ঞানেব উপর প্রাতম্ঠিত। কিল্তু থালেসের জ্যামাত মিশরীয় 
জ্যামীতর নিছক অনুকরণ নহে । তিনি এক নূতন 'নগমনাত্মক জ্যামাতি (0000৮০ 
8৫01700%) সাষ্ট কাঁরয়াছিলেন। এই জ্যামাতব প্রযোগেই পরবতকালের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা দত উদ্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারয়াছল। 

আ্যানাক্ষিম্যাপ্ডার (খুশঃ পৃঃ ৬১০-৫৪৫) 

থালেস্ যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও গবেষণার প্রবর্তন করেন, তাঁহার সমসামায়ক ও 
'বাশষ্ট বন্ধু আ্যানাক্সিম্যাপ্ডার সেই চিন্তাধারার আরও অনেক উৎকর্ষ সাধন কাঁরয়াছলেন। 
চিন্তার মৌলিকতায় আযনাক্সিম্যান্ডার থালেসূকেও আঁতক্রম কাঁরয়াছিলেন, এবং অনেকের মতে 
তানই গ্রীক ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রথম ্ রষ্টা। থিওয্রেস্টাস্ আনাকজিম্যাপ্ডারের জখবনণ ও 
দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গ তাঁহার অসাধারণ মননশীলভা, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও বহমুখশ 
প্রাতভার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভূগোল, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, সৃষ্টিতত্ব প্রভাতি নানা বিষয়ে 
আমরা তাঁহার স্বকীয়তার পরিচয় পাই। 

্ (০০701১618 0776207115076 10617767 ; 7. 421. 



. আযানাকিম্যাপ্ভার ভন 

আযানাক্সম্যাপ্ডারই প্রথম সমগ্র পাঁথবীর এক সম্পূর্ণ মানাচত অঙ্কন করেন। তাঁহার 
পূর্বে মানচিন্রাত্কনে 'মশরায়দেরও যথেষ্ট কৃতিত্বের পারচয় পাওয়া যায়, 'কন্তু ?মশরখয়দের 
মানাঁচত্রে মশরের কয়েকটি জেলা ছাড়া পাঁথবীর অন্য কোন স্থান বা দেশের উল্লেখ থাকত 
না। আ্ানাকম্যান্ডারের মানাচত্রে সমগ্র পাঁথবীর সীমানা 'নাদক্ট হইল। তান দেখাইলেন, 
বৃত্তাকার সীমান্তদেশে পাঁথবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এক মহাসমদ্দ্র। পারব্রাজক, পযটক, 
নাবিক প্রভৃতি বহাবধ লোকের মুখে গল্প শৃনিষা পাঁথবাব ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা 
হইয়াছিল, মানাঁচত্রে তাহাই তান রূপাঁয়ত করেন। বহুকাল পর্যন্ত নাবক ও প্যটক মহলে 
এই মানচিম্ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। 

হা লাগ ও 

৫&৯। পাঁথবীর মানাচত্র-_আ্যানাঝিম্যান্ডার। 

পাঁথবী ও ব্রহমান্ড সম্বন্ধে আনাক্সিম্যাণ্ডারের মতবাদ প্রাণধানযোগ্য। তিনি বলিতেন, 
পাঁথবী ব্রহম্াপ্ডের কেন্দ্্থলে অবাস্থত); জ্যোতস্করা ধ্ুব নক্ষত্রের চৃতুর্দকে আবার্তত 
হইতেছে; পৃথিবীর আকৃতি চ্যাপ্টা নিরেউ চোখের মত, এবং ইহা আকাশ হইতে বাতাসের 
সাহায্যে ঝালয়া রাহযাছে। তারপর পৃথিবীকে বেষ্টন কাঁরয়া রাহয়াছে মহাসমদ্র। গম্বুজ 
বা গোলছাদের মত আকাশ প্রকৃতপক্ষে একটি গোলার্ধ বিশেষ, ইত্যাদি। 

অনেকে মনে করেন, আ্যানাক্সিম্যাপ্ডার সময় নির্ণয়ের জন্য শঙ্কু (£1101101) আবিষ্কার 

কারয়াছলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। তাঁহার বহ্ পূর্বে ব্যাবলনে ও মিশরে শঙ্কুর 
ব্যবহার দ্ট হয়। সম্ভবতঃ গ্রীসে শঙকুর ব্যবহার 'তানই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়া থাঁকিবেন। 
সময়, খতৃপাঁরবর্তন, উত্তরায়ণ ও ক্লান্তিপাত নির্ণয়ের জন্য স্পার্টায় তিনি এক শঙ্কু সংস্থাপন 
করেন। 
আযানাক্সম্যাপ্ডার ক্লমবিকাশে বিশ্বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল, প্রাণীর 

তিনটি কলম আছে, জন্ম, জীবন ও মত্যু। প্রাণী মানের প্রথম জন্ম হইয়াছিল সূর্যতাপে 
বিশোধিত তরল শিলাঞ্জতু হইতে এবং মানুষের জন্ম হইয়াঁছল মংস্যের অভ্যন্তরে । ক্রমবিকাশের 
প্রথম পর্যায়ে মানুষের আকৃতিও ছিল অনেকটা মংস্যের মত। 

আনান্িম্যাপ্ডার, তাঁহার দশর্ঘকালব্যাপণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফল 46944 



"১৪০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

16216 নামক গ্রম্ধে লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া গিয়াছেন। প্রায় ৬৪ বংসর বয়সে [তিনি এই গ্রন্থ 
রচনায় প্রবৃত্ত হন। দূভাগ্যবশতঃ তাঁহার মূল গ্রজ্থাট নিখোঁজ হইয়া যায়; রচনার কিছ 
[ছু অংশ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু পংস্তর সম্ধান বহু গবেষণার ফলে পরবতরঠঁ- 
কালে পাওয়া পিয়াছে। 

আযনাকিম্যাপ্ডারের মৃত্যুর পর ধীরে ধারে মাইলেশীয় বিজ্ঞানের অবনতি ঘটে। 
মাইলেটাসের আর এক উল্লেখযোগ্য 'বজ্ঞানী আযানাক্সিমেনেস্ কিছাাীদন এই প্রভাব বজায় 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্লমশঃই জ্ঞানচর্চার ভারকেন্দ্র বিজ্ঞান হইতে দর্শনে স্থানান্তারত হয়। 

জ্যানাক্সমেনেস খে পুত ৫৮৫-৫২৮) 

আযানাঝ্সিমেনেস্ মাইলেটাসের তৃতীয় বিখ্যাত দার্শীনক। বৈজ্ঞানক ও দার্শীনক গবেষণায় 
তান প্রধানতঃ থালেস্ ও আ্যানাকিম্যাপ্ডারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। একটি 'বিশেষ 
উপাদানে যে জড়জগৎ ও ব্রহম্নাশ্ড গঠিত, মাইলেশীয় দর্শনের এই মূল নীঁত "তানি স্বীকার 
কাঁরয়া প্রচার করেন যে, এই মৌলিক উপাদান জল নহে বায়ু। এই বায়ু অল্প চাপে স্ফীত 
হইয়া অশ্নির আকার ধারণ করে এবং জমাট বাঁধয়া প্রথমে জল ও পরে মৃত্তকায় পর্যবাঁসত 
হয়। তাঁহার জ্যোতিষীয় তত্বের মূল কথা হইল, পাঁথবী, সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র 
এই বায়ু-সমূদ্রে ভাসমান থাকে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররা এক একাঁট আগুনের চাকাাতাবশেষ; 
সূর্য গাছের পাতার মত চ্যাপ্টা। অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকিবার জন্য সূর্যের উত্তাপ অনুভূত 
হয়, দূরত্বের জন্য নক্ষত্রের উত্তাপ অনুভূত হয় না। তান আরও বলেন, নক্ষত্ররা স্ফাঁটক- 
স্বচ্ছ এক বিরাট গোলকের গায়ে পেরেকের মত সংলগ্ন থাকে, তাহারা কদাচ পাঁথবীর নীচে 
যায় মা বা আবার্তত হয় না। সূর্য অদৃশ্য হয় পৃথিবীর উপাঁরভাগে অবাস্থত দিগন্তবতর্শ 
পর্বতমালার অন্তরালে দৃম্টির অগোচরে আত্মগোপন করে বালয়া। 

আ্যনাক্সিমেনেসের মতবাদের বিশেষত্ব এই যে, সর্বপ্রথম সূর্ধ) চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের সাঁহত 
'স্থর নক্ষত্রের পার্থক্য দেখানো হইয়াছে এবং সূর্য ও চন্দ্র হইতে নক্ষত্রদের দূরত্ব যে অনেক 
বেশী তাহারও ইত করা হইয়াছে। ত্যানাক্সিম্যাপ্ডার বিশ্বাস করিতেন, পাঁথবী হইতে 
সূর্য সর্বাপেক্ষা দুরে অবস্থিত, তারপর চ্্রু এবং পাঁথবীর সবচেয়ে 'নকটে তারকারা। 
আ্যানাক্সমেনেসের স্ফটিক গোলকের ধারণাও মৌলক। তাঁহার প্রায় দুই শত বংসর পরে 
ইউডক্সা্ এইরূপ স্ফটিক গোলকের ধারণা অবতারণা করেন। ট্যানার 'লাখিয়াছেন যে, 
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চন্দের নিজস্ব কোন দ্যাঁত নাই, ইহা সূর্ধালোকের প্রাতফলনের ফল, আ্যানাক্সিমেনেস 
এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন বাঁলয়া অনেকের আঁভমত। ইউাডমাসের 435/07) ০1 
44517010719 তে এই তথ্য আবিন্কার সম্পর্কে আযানাক্সমেনেসের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। 
অন্যান্য এঁতিহাসিকের মতে, এই আবিক্কারের কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে আ্যানাক্সাগোরাসের প্রাপ্য। 
এই সম্বন্ধে আমরা আরও পরে বিশদভাবে আলোচনা কাঁরব। 

চন্দ্র ও সূ্যগ্রহথের কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আযনাক্সিমেনেস এই দুই জ্যোতক্কের 
সাহত অস্বচ্ছ ও বৃহদাকার দৃত্তিকাখশ্ডের পারকঙ্পনা করেন। এই মাত্তকাখণ্ডগলর 
ব্যাখ্যা লইয়া প্রচুর মতদ্বৈধ আছে। মতিকাখশ্ডগজি কি সূর্য বা চন্দ্রের সাহত সংলগ্ন 
অবস্থায় থকে, না ইহারা একটা বিলে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে? খেযোকটি হইলে চন্গ্রহণ 
ও সর্ধরহণের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া পড়ে। অস্বচ্ছ মৃতিকাখণ্ডগ্যাল দরর্ষ বা চন্দের সম্দ:থে 
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(পথাক্জেরীয় িজান ও (বিজানিগণ ১৪১ 

আঁসয়া আমাদের দৃষ্টি অবরোধ কাঁরলেই হইল। 'পথাগোরীয় আ্যানাক্সাগোরাস্ গ্রহণের 

কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া এইরূপ অস্বচ্ছ বস্তুর অবতারণা কাঁরয়াছেন এবং মনে হয়, এইরূপ 
ধারণার জন্য তান আযানাক্সমেনেসের কাছে খণী। 'পথাগোরীয় বশ্ব-পাঁরকজ্পনায় বপরীত 

পাঁথবীর ধারণার সাহতও ইহার বহুলাংশে মিল আছে। 

৪.৩। 'িথাগোরীয় বিজআান ও বিজ্ঞানগণ 

পথাগোরাস্ খেুনঃ পি ৫৭২-৪৯৭) 

মাইলেটাসের অনাতিদূরে উত্তর-পাশচমে সামোস্ দ্বীপ। বখ্যাত আয়োনীয় গ্রীক 

দার্শীনক, গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতীর্বদ্ পথাগোরাস্ এই সামোস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। 

থালেস্ ও ইউব্লডের মত তাঁহার পূর্বপুরুষেরা সম্ভবতঃ 'ফানিশীয় ছিলেন। পথাগোরাসের 

জন্মসন আঁনাশিত; ইহা খুপষ্টীয় ৫৭২-৭০ পর্বাব্দ বাঁয়া অন্নামত হয়। তান দীর্ঘ- 

জখবন লাভ কাঁরয়াছলেন; কাহারও মতে ৭৫, কাহারও মতে ৮০ বংসর বয়সে মেটাপাণ্টয়াসে 

গতান দেহত্যাগগ করেন (৪৯৭ ?)। 

[পথাগোরণয় ভ্রাতৃসণ্ঘঃ [পথাগোরাসের জীবনের তাঁরখ সম্বন্ধে সাঁঠকভাবে কেবল 

এইটুকু জানা যায় যে, ৫৩০ খঠেক্টপ্বান্দে তানি সামোস্ পারত্যাগ কাঁরয়া দক্ষিণ ইতালীতে 

ডোরিয়ানদের উপানবেশ ক্রোটনের আভমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে এক গধ্ত ভ্রাতসঙ্ঘ 

স্থাপন করেন। ধর্ম, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাই এই সঙ্মের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 

সঙ্ঘের সদস্যদের সরল, অনাড়ন্বর সম্ন্যাস-জবন যাপন কাঁরতে হইত এবং তাঁহাদের কার্যাব
লী 

ও আলোচনার ফলাফল বাহরে প্রকাশ করা সর্বতোভাবে 'নাঁষদ্ধ ছিল। পথাগোরায়েরা 

নবম্বাস কাঁরতেন, আত্মা সামায়কভাবে দেহাপঞুরে বাঁধা পড়ে এবং বার বার আত্মার 
এইরুপ 

বন্দশদশা হইতে মাস্তি পাইবার একমান্ন উপায় হইল চ্েচ্ছায় সন্ন্যাস-জীবনের কৃচ্ছ* বরণ 

করা। এই ভ্রাতৃসঞ্ঘ সমাজ সংস্কারমূলক কার্যেও নিজেদের উৎসর্গ কারয়াছল। ব্যান্তগত 

কৃ্ছসোধনের দ্বারা সমাজের নৌতক মান উন্নয়ন এবং ক্ষমতালোভা দলের পারবর্তে প্রকৃত জ্ঞা
নী, 

গণ ও পাঁণ্ডিত ব্যন্তদের দ্বারা রাজ্য পাঁরচালনের আদর্শ প্রচার করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য 

[ছল। এই প্রচারকার্য সম্পকে হ্াৃসঞ্ঘকে নানারুপ রাজনোতিক বিপাকে পাঁড়তে হয়।
 কাঁথত 

আছে, আনুমানিক ৫০৯ খ.পন্টপর্বান্দে ভ্রাতৃসঙ্ঘের বিরদদ্ধে প্ররোচিত হইয়া এক উন্নত 

জনতা সক্ঘের বহ্ ভ্রাতাকে 'নর্মমভাবে হত্যা ও তাঁহাদের গৃহ-সম্পান্ত আঁশ্নসংযোগে 

ভস্মীভূত করে। দলের নেতা 'িথাগোরাস্ ট্যারেপ্টামে পলায়ন কারয়া কোনব্রমে প্রাণরক্ষা 

করেন। পথাগোরাসের জশবদ্দশাতেই ভাঙ্গনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলেও খুশষ্টপূর্ব 

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সঙ্ঘের শেষ আঁস্তত্বের পরিচয় পাওয়া বায়। 

[িধাগোরাসের 'িদ্যোংসাহিতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন:প্রেরণার মূল উৎস সম্বদ্ধে 

নিশ্চিতরূপে কিছু বলা কঠিন। সম্ভবতঃ নি থালেসের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং 

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাতণ্ঠাতা এই প্রখ্যাত দার্শানকের শিক্ষা ও রচনার দ্বারা প্রভা
বাক্বিত 

হইয়াছিলেন। এীতহাসিকদের আঁভমত, থালেস্ তাঁহার নিজস্ধ সাত গ্রন্থাঁদ ও জ্ঞান- 

ভান্ডার 'িথাগোরাসূকে অর্পণ করিয়া যান এবং থালেসের পরামর্শেই "তানি যৌবনে দীর্ঘকাল 

ণমশর ও ব্যাঁবলনে জ্যার্মীত ও জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের 

উল্লেখও হয়ত অমূলক নহে। িথাগোরণয় দর্শন, ধর্মতত্ব ও গণিতে ভারতীয় চিন্তাধারা 

ও বোঁশিন্ট্যের ছাপ একান্ত লক্ষণীয় । 
... ঈিখাগোরাস্ তাঁহার সশ্ঘ গবেষপার ফল ও নামা সততবাদ াঁগবদ্ধ

 কারমা খান লাই।, 



১৪২ (বিজ্ঞানের ইতিহাস 

বিজ্ঞান, দর্শন, ধমণতত্ব সদ্বন্ধে তাহার গবেষণা ও শিক্ষা বহু বংসর পিথাগোরায় শিষ্যদের 

মধ্যে মুখে মূখে আলোচিত, সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হইয়া আঁসয়াছল। ভ্রাতৃসঙ্ঘের 
কার্যকলাপ গোপন রাখিবার প্রযোজন হইতেই 'পথাগোরায়েরা ছার পরম্পরায় এইরূপ মৌখিক 
শিক্ষা ও আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। গবেষণার ফল 'লাঁখয়া প্রকাশ করার 
অপরাধে সঙ্ঘের কোন কোন শিষাকে বিশেষ শাস্ত, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ কারবার 
উল্লেখ পাওয়া যায। একটি গোলকের অভ্যন্তরে একটি ডোডেকাহেড্রুনের অজ্কনকোৌশল 
প্রকাশ কারবাব অপরাধে একজন ছান্ন 'হস্পাসাস্কে কেহ বলেন ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল, 
কেহ বলেন সঙ্ঘ হইতে বাঁহচ্কার করা হইয়াছিল। সক্রেটিস ও িমোক্রিটাসের সমসামায়ক 
থিবুসৃএব পিথাগোরীয় বিজ্ঞানী ফিলোলাউস্ খেম্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী) সর্বপ্রথম 
দ্রাতৃসজ্ঘের গবেষণা ও মতবাদ সম্পর্কে গ্রম্থাঁদ রচনা করেন। ফিলোলাউস্ নিজেও বিখ্যাত 
জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন এবং ব্রহয্ান্ড সম্বন্ধে এক সুসম্বদ্ধ পাঁরকজ্পনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
এই 'ফিলোলাউসের রচনাবলীই 'পিথাগোরাস্ ও তাঁহার সহকমর্ধ ও শিষাদের গবেষণা সম্বন্ধে 
জানিবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র। দু্ভাগ্যক্রমে এই রচনাবলীর মূল সংস্করণ বহ্দন 
পূবেই নিখোঁজ হইয়াছে । ইউীডমাস্, প্রোক্লাস্ প্রমূখ প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় 
ইহার কিছু কিছু অংশ সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্লেটো তাঁহার ?177৫645 গ্রন্থের অনেক 
স্থান ফিলোলাউসের মতবাদ আলোচনা করয়াছেন। এইভাবে নানা হাত ঘ্ারয়া ও নানাভাবে 
সংশোধিত ও পাঁরবার্ধত হইয়া পরবতারঁকালে িথাগোরাসের আবিম্কার ও মতবাদ বাঁলষা 
যাহা স্বীকাতিলাভ করিয়াছে তাহার কতট7কু পিথাগোরাসের নিজস্ব অবদান আর কতটুকু 
তাঁহার শিষ্যবর্গের সাম্মীলত সাধনার ফল তাহা নিশ্যয করিয়া বলা কঠিন। আযারষ্টটল্ও 
এই ধাঁধায় বিদ্রান্ত হইয়াছিলেন; তাই 'পিথাগোরণয় দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যান্তীবশেষের 
নামোল্লেখের পাঁরবর্তে তিনি বহুবচনে 'পথাগোরণয়েরা' শব্দটি বরাবর ব্যবহার কাঁরয়া 
গিয়াছেন। 

এইসধ অস্বাবধা সত্তেও পিথাগোরাস্ সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে এই বহস্যগ্য 
বিজ্ঞানীর অন্ভুত প্রাতভা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এই প্রীতভার স্পর্শে সংখ্যাতন্ 
গাঁণত, জ্যামাত, শব্দীবজ্ঞান, জ্যোতিষ ও দর্শন নূতন অন্প্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করে। 
বাবহারিক বিদ্যার পর্যায় আতিক্রম কায়া বিজ্ঞানের এই বিভাগগলি শূদ্ধ মননশশলতার 
বিষয় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গাঁণতে পিথাগোরায়েরা যে উচ্চ মান ও আদর্শ স্থাপন করেন 
তাহা পরবতাঁ” গ্রীক গাঁণতজ্ঞদের গবেষণার পথ সুগম করিয়া 'দিয়াছিল। 

সংখ্যাতত্ব ও গণিতঃ প্রথমে গাঁণত ও সংখ্যাতত্ব সম্বন্ধে পিথাগোবীয়দের গবেষণার কথা 
আলোচনা করা যাক। পিথাগোরায়েরা সংখ্যাকে বস্তু-নিরপেক্ষ মনে কাঁরতেন না। সংখ্যা 
নিরাল*্ব, অমূর্ত, কাম্পনিক কোন 'জানিস নহে, বস্তৃজগতের সাঁহত ইহাদের ঘাঁনম্ত যোগ 
আছে; এমন কি নানা বাস্তব গুণাগণের অধিকারও ইহারা বটে। পূর্ণ সংখ্যার আপাত 
রহসাজনক নানা অর্থ আছে। সংখ্যা ১-এর অর্থ বন্দ, ২-এর রেখা, ৩-এর ক্ষেত 
৪-এর দেশ (91506) | এতদ্বাতীত ২-এ স্বীজাতির গুণ 'বদামান, ৩-এ প্রুষ জাতির 
এবং ৫-এ বিবাহের: কারণ ২ (স্বীজাত)+৩ (পৃরুষ)৫ (বিবাহ)। ৪ হইল ন্যায়ের 
প্রতীক; যেহেতু এই সংখ্যা দুইটি সমান গৃণকের গুণফল (২+২)। যুগ্ম ও অফুণ্ম সংখ্যার 
সাহত পিথাগোরাঁয়েরা দক্ষিণ ও বাম, অসম ও সসম প্রভৃতি নানা ধারণার অবতারণা 
কারতেন। 

সম্জীতের সুরলহর" উদারা, মুদারা, তারার (০০0৮65) সাঁহত সংখ্যার সম্বন্ধ নিণয় 
পিথাগোরাস্ ও তাঁহার শিষাবর্গের একটি গুরুপূ্ণ আবিষ্কার। তারের ষন্মে যে 'বাবিধ 
স্ধরের সপ্টার হয় তাহার প্রভেদ নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের উপর। তাঁহারা দেখান যে, 
প্রথম, পঞ্চম ও অক্টেভ সুর স্ষ্টির জন্য তারের দৈর্ঘেযর অনুপাত সব সময় ৬ £ ৪ 3 ৩ 



পিধাগোরাস- ১৪৩ 
ছি 

হইয়া থাকে। সঙ্গীত ও ধ্বানবিজ্ঞানে ইহা এক মৌলক আঁবদ্কার। সংখ্যার আশ্চর্য 
মহিমার ইহা একাঁট দূজ্টান্তও বটে ! 

পথাগোরায়েরা জ্যামিতিক ধারণার সাহায্েও সংখ্যার মর্মোদ্ধারের চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। 
তাঁহারা ১, ৩, ৬, ১০, ১৫ ইত্যাদি সংখ্যার নাম 'দয়াছলেন পরিভূজ সংখ্যা"; কারণ এইবৃপ 
সংখাক বিন্দুর সাহায্য যে কোন সমবাহ বিভুজ আঁকতে পারা যায় (৬০নং ি)। সেইরংপ 
১,৪, ৯; ১৬, ২৫ ইত্যাদ হইল 'বর্গ সংখ্যা" । যে কোন বর্গ সংখ্যার অন্তরভুন্ত বিন্দুর 
সাহায্যে একাঁট বর্গ রচনা সম্ভবপর (৬০নং চিন্ন)। তারপর তাঁহারা দেখান যে, পরপর যে 
কোন দুইটি ব্রিভূজ সংখ্যার যোগফল একটি বর্গ সংখ্যা। ৬০নং চিত্রের নীচের পণম নক্সা 
দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। 
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এ 17 
৬০। 'নরভূজ সংখ্যা' ও বর্গ সংখ্যার জ্যামিতিক রূপ। 

সংখ্যার এই প্রকার মরমীবাদী ও জ্যাঁমীতক ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে সম্পূর্ণ 
নিষ্ফল ও নিরর৫থক মনে হইবে। কিন্তু িথাগোরীয়দের কাছে সংখ্যার গুর্ত্ব ছিল অন্য 
প্রকার; সংখ্যা-রহস্যের সাহত প্রকাঁত, ব্রহনাপ্ড ও স্যষ্ট-রহসোর সম্বপ্ধ যে অতি নিবিড় এবং 
প্রকীত ও ব্রহয়াণ্ডকে বাঁঝতে হইলে যে সংখ্যা-রহস্যের কিনারা হওয়া দরকার, পিথাগোরায়দের 
ইহাই ছিল ধ্রুব বিশবাস। প্লেটো যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, মনই হইল সৃষ্টির গোড়ার 
কথা এবং 'বিশ্ব-প্রকীতি এই মন দ্বারাই গঠিত, অথধা ভিমোক্রিটাস্ প্রমূখ আণাঁবক দার্শীনকেরা 
যেমন বুঝিয়াছিলেন, প্রকাতিতে অণু-পরমাণুরাই একমান্তর সত্য এবং নানাভাবে ইহাদের 'বিচিতত 
খেলাই আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ কার, সেইরূপ পথাগোরাযদের প্রত্যয় হইয়াছিল 
যে, জগৎ সংখ্যাময়। অসংখা 'মোনাড' বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সমন্বয়ে বিশ্ব-্রহনা্ড রচিত 
হইয়াছে, অতএব সংখ্যার অন্তানণহত সত্য উপলব্ধি হইতেই বিদ্ব-রহস্যের কিনারা করা 
সম্ভব হইবে। 

সংখ্যার গবেষণা সম্পর্কে পিধাগোরীয়দের একটি অতাব গ্ররযত্বপূর্ণ আবিচ্কার হইল 
২-এর বর্গমূলের (৬/২) অমেয়ত্ব উপলব্ধি করা। ৬২ একটি অমেয় বা অমৃলদ রাশি; 
অর্থাং এই বর্গমূলকে পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা অসম্ভব। ইহার প্রমাণ খুব 

সহজ। মনে করা যাক, ৬/২-কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা সম্ভবপর এবং এই ভগ্নাংশের লাঁঘঘ্ঠ 
আকার হইল 7171 তাহা হইলে 7: ও ?% উভয়েই এক সঞ্গো যূগ্ম সংখ্যা হইতে পারে না। 

আমরা লিখিতে পার £ 
ঞ 

2০ 172 2712 
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অর্থাং 7/ একটি যুগ্ম সংখ্যা। ধরা যাক, 
11) _ 21) ;) 18241) 

সৃতরাং, 
41272122717 522) 

অতএব দেখা যাইতেছে % একটি যুশ্ম সংখ্যা। 
কম্তু আমরা বাঁলয়াছি একইকালে 7 ও 7; যুগ্ম সংখ্যা হইতে পারে না। সুতরাং 

৬/২-কে ভগনাংশে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহা হইতে [পথাগোরায়েরা উপসংহার করেন 
যে, ৬২ একটি অমেয় রাশ। 

সংখ্যার জ্যামাতক ব্যাখ্যায় 'পিথাগোরীয়দের প্রচেম্টার কথা উী্লাখত হইয়াছে। 
'িথাগোরীয় উপপাদ্যের সাহত এই আঁবিহ্কারের তাৎপর্য যাচাই কারতে গিয়া তাঁহারা সমূহ 

বিপদে পাঁড়য়াছিলেন। ১৮/২-এর মান হইল ১:৪১৪২...। এই মানের অর্থ এই যে, 
ইহা ১৪ অপেক্ষা বড় কিন্তু ১:৫ হইতে ছোট। দশাঁমকের দ্বিতীয় ঘর পর্যন্ত ধাঁরলে 
ইহা ১.৪১ হইতে বড় কিন্তু ১:৪২ হইতে ছোট, ইত্যাঁদ। জ্যামিতির সাহায্যে এই ব্যাপার 
আমরা এইভাবে প্রকাশ কাঁরতে পাঁর$-_ 

4 

৬১। ৬২। 

মনে করা যাক 4১ 13 01) একটি বর্গ এবং 13 7) কর্ণ। বর্গের যে কোন বাহুর দৈর্ঘা 

১ ধাঁরলে কর্ণের দৈর্ঘা হইবে ৬/২। 7 1) কর্ণকে 3 চু-এর উপর নাস্ত কারতে হইলে 
কর্ণের 1) প্রান্তভাগ 1? চ-এর উপর 1 বিন্দুর কাছাকাছি পাঁড়বে; কিন্তু ঠিক কোন 
বিন্দুতে 2 স্থূলভাবে দোখতে গেলে 7 এর দূরত্ব হইবে ১.৪ ও ১.৫-এর মধ্যে। 
আরও নিখুত মাপ গ্রহণ কাঁরতে গেলে 73 [এর দূরত্ব হওয়া উচিত ১.৪১ ও ১.৪২-এর 
মধ্যে। ইহাকে আরও "নির্ভুল কারতে হইলে 7 চ-এর দূরত্ব ১.৪১৪ ও ১.৪১৫-এর মধ্যে 
হইতে হইবে। এইভাবে আমরা 7 ছ-এর যতই নিখুত মাপ লইবার চেষ্টা কার না কেন, 
ঘত সামান্যই হউক, প্রত্যেক বারে কিছুটা তফাৎ থাঁকয়া যাইবে! অর্থাৎ ১.৪ ও ১.৫-এর 
দৈর্ঘের মধ্যে অসংখ্য বিদ্দুর সমাবেশ সম্ভবগর। 

পূর্ণ সংখ্যার উপর পিথাগোরীয়দের গোড়া হইতেই বিশেষ গৃরুস্ব আরোপের কথা 
বালয়াছি। পূর্ণ সংখ্যার ধারণা হইতে তাঁহাদের মনে হয় যে, রেখা মান্রই শেষ পর্যষ্ত 
আত ক্ষদ্র অথচ সসাঁম আয়তনের কতকগ্ছলি অংশের সমন্টি। এই ক্ষুদ্র অংশগজকে যাঁদ 
বিল বলা হয়, তবে ক্ষৃ্র হইলেও বিদ্দূরও একটি নী্দস্ট আয়তন আছে। এইরপ ক্র 
স্শম বিন্দু বা মোনাডের সাহায্যে তাঁহারা শৃধ্ গাঁণতরাজ্যের কেন, সম প্রকাত-রাজ্যের এক 
প্রপালীবদ্ধ ব্যাখ্যা তৈয়ার কাঁরয়াছলেন। কিন্তু উপাারউন্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে 
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যে, বন্দুর ক্ষুদ্রায়তনের কোন নিম্নতম সীমা নাই। ইহাকে যত ইচ্ছা ক্ষু্রু ভাবা যায। 
এইরূপ ভাবিতে গেলে তো বন্দর আঁক্তত্বই লোপ পাইবার কথা । তবে ক ব্রহযাণ্ডেব এই 
শবন্দূতত্ব মিথ্যা, গোটা ব্রহয্ান্ডটাই ক অলীক ও মাযা? পথাগোরীষদের পায়েব তলা হইতে 
মাটি সারয়া গেল, সন্ুস্ত হইয়া অমেয় রাঁশর আঁবন্কারের কথা তাহারা বহুকাল গোপন 

রাখিয়াছলেন। 
অমেয় রাঁশর জ্যামাতিক ব্যাখ্যায় যে অসঙ্গাতির কথা বলা হইল তাহাকে আশ্রধ কারিয়া 

আর একজন বিখ্যাত গ্রসক গাঁণতজ্ঞ জেনো খে2ীঃ প্র ৪৯৫-৪৩৫) একাঁট চমংকাব উপমা 
উদ্ভাবন কাঁরয়াছলেন। গাঁণতের ইতিহাসে ইহা আ'কালস্ ও কচ্ছপের দৌড় নামে প্রীসদ্ধ। 
এই দৌড় প্রাতযোগতার প্রারম্ভে কচ্ছপ আ্যাঁকালস্ হইতে ১০০০ গজ অগ্রগামী ঃ আযঁকালসের 
পক্ষে এই প্রাতিযোগতায় জয়ী হওযা কি সম্ভব? জেনো দেখাইলেন, 'িথাগোরীযঘদের 
দৈঘেযর ধারণা স্বীকার কাঁরলে আযাঁকালস্ কখনই কচ্ছপকে ধাঁরতে পারবে না। মনে করা 
যাক, ত্যাকালস্ যে সময়ে ১০০০ গজ অতিক্রম কাঁবয়াছে সেই সমযে কচ্ছপাঁটি অগ্রসর হইয়াছে 
মাত্র ১০০ গজ। সৃতরাং এখনও কচ্ছপাঁট ১০০ গজ অগ্রগামী । দৌড়েব "দ্বিতীয় পর্যাষে 
আযাকীলস্ ১০০ গজ আঁতক্রম কারলে কচ্ছপাঁট এবারেও ১০ গজ আগাইয়া থাকবে; পরবত' 
বারে আযাঁকাঁলস্ এই ১০ গজ আতিক্রম করিলে কচ্ছপাঁট ১ গজ আগাইয়া থাঁকবে। এইভাবে 
আ্াকীলস্ কচ্ছপের যতই নিকটবতর্ট হইবার চেষ্টা কাঁরবে প্রাতবাবেই কচ্ছপাঁট আ্যাকালস্ 
হইতে কিছুটা অগ্রগামী থাকবে এবং অনন্তবার চেষ্টা কাঁরয়াও আযকিলিস্ কচ্ছপাঁটকে ধারতে 

পারিবে না! 
জ্যামাত £ সংখ্যাতত্বের পর িথাগোরায়দের জ্যামিতিক গবেষণা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। 

রেখা, কোণ, তল প্রভ্ভীত নানা মৌলিক জ্যামিতিক বিষয়ের সংজ্ঞা তাঁহারাই প্রথম প্রদান করেন। 

ন্িভূজের নানা গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁহারাই প্রাতজ্ঞাদি রচনা করেন। 'ন্রভূজের তন কোণ একত্রে 
দুই সমকোণের সমান- ইহা তাঁহাদেরই আবিচ্কার। সমান্তরাল রেখার ধর্ম সম্বম্ধেও তাঁহারা 
কষেকটি প্রাতিজ্ঞা রচনা কাঁরযাছলেন। কিন্তু এই সকল আঁবজ্কারকেই ম্লান করিয়া 1দয়াছে 
ধপথাগোরাসেব নামে সুপাঁরচিত সমকোণণ ন্রিভুজের উপপাদ্য। 

ইউাক্রিড তাঁহার জ্যাঁমাতির ৪৭নং উপপাদ্যে িথাগোরাসের উপপাদ্যের কথা উল্লেখ 

কারয়াছেন। উপপাদাটি হইল, এক সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজের উপর আঁঙ্কত বর্গের 

ক্ষে্িল অপর বাহদ্বয়ের উপর আঁঙ্কত বর্গদ্বয়ের ক্ষেত্াফলের সমান। পথাগোরাসের নাম 

জাঁড়ত থাকলেও শতানই যে ইহার প্রথম আবিচ্কর্তা তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রাচীন 
ব্যাবিলনীয়, মিশরখয়, ভারতীয় ও চৈনিকেরাও সম্ভবতঃ এই উপপাদ্যের কথা অস্পজ্টভাবে 

জানিতেন। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমুখ বোদক শুল্বকারগণ এই উপপাদ্যকে 
এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন_একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ যে বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল 
আয়তক্ষেত্রের বাহুদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বগক্ষেত্রের মালত ক্ষেত্রফলের সমান। হ্যাঞ্কেল, 

ইয়ুলো প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে পিথাগোরাস্ তাঁহার নামে প্রচালত উপপাদ্যের প্রথম 

আঁবচ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস্ হণথ এই উপপাদ্য আঁবচ্কার সম্পর্কে 'বাভন্ন জাতির 

দাবীর চুলচেরা আলোচনা কারয়া দেখাইযাছেন যে, পথাগোরাস্কে ইহার আঁবজ্কর্তারপে 

মনে কারবার কোন কারণ নাই; পক্ষান্তরে তাঁহার আভমত এই যে, ভারতবর্ষে এই উপপাদ্য 

স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আঁবচ্কৃত হইয়া থাকবার সম্ভাবনাই প্রবল। যাহা হউক এই 

আঁবদ্কারের আঁদ হাতহাসের প্রশ্ন এখন পযন্ত অমমাংঁসত রহিয়া গিয়াছে। 

ইউক্রিডের জ্যামিতেতে আমরা যে প্রমাণ পাই তাহা 'পিথাগোরাসের নহে; পরবর্তী 

গাঁণতজ্ঞেরা এই প্রমাণ উদ্ভাবন করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন সমদ্বিবাহ সমকোণা 

িতুজের বেলায়, সহজ অঙ্কনের সাহায্যে এই উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়। ৬ইনং চিত /১ 1 € 

একটি সমাদ্ববাহ্ সমকোপণ ত্রিভুজ ।' বাহনয়ের উপরে আঁচ্কিত বর্গের কর্ণশাল টানলিয়া 

৯১৯ . 



১৪৬ বিজঞানের ইতিহাস 

আমঙ্লা যে ক্ষুদ্র ত্িভুজগ্যাল দেখাইয়াছি তাহারা প্রত্যেকেই আয়তনে সমান। আঁতভুজ 
0 0-এর উপর আঁঞ্কত বর্গের মধ্যে এইরূপ চাঁরাট '্রভুজ ও অপর বাহুর উপর বর্গের 
মধ্যে দুইটি কাঁয়া ত্রিভুজ আছে। িথাগোরাস্ সম্ভবতঃ এই জাতীয় অঞ্কনের দ্বারা 
উপপাদ্যের যাথার্থয প্রমাণ করেন। বর্গসংখ্যা লইয়া গবেষণা প্রসঙ্গে পিথাগোরাস্ এই 
উপপাদ্যের তাৎপর্য হয়ত আঁবচ্কার কারয়া থাঁকবেন। কেহ কেহ বলেন, মিশরীয় রঙ্জু- 
সম্প্রসারকেরা ৩, ৪ ও ৫& অনুপাতের রজ্জুকে বাঁকাইয়া যেভাবে সমকোণী ন্রিভূজ উৎপন্ন 
করিত তাহা লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উপপাদ্যের সম্ভাবনা 'পিথাগোরাসের মাথায় প্রথম উাঁদত 
হয়। সে যাহাই হউক, তিনি এই আঁবদ্কারকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বাঁলয়া মনে করেন। 
আপোলোডোরাস্ নামে জনৈক কাবির বর্ণনায় জানা যায় যে, 'িথাগোরাস্ এই আঁবচ্কার 
উপলক্ষ করিয়া বিশেষ জাঁকজমক সহকারে বৃষবাঁলর ব্যবস্থা করিয়াছলেন। 

যে কোন একাঁট আয়তক্ষেত্র (60070816) দেওয়া থাঁকলে ইহার ক্ষেত্ফলের সমান 
একটি বর্গ কিরুপে আঁকিতে পারা যায় পথাগোরাস্ নাকি এই সমস্যারও সমাধান 
করিয়াছিলেন। বস্তৃতঃ খাীন্ট পূর্য পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক পূর্তাবদ্যায় আয়তক্ষেত্রের সমান 
বর্গক্ষে্র রচনার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সমকোণণ ত্রিভুজের ধর্ম হইতে অবশ্য ইহা আতি 
সহজেই প্রমাণ করা যায়। 4 1) €, ভ্রিভুজের /& সমকোণ (৬৩নং চিত) 4৯ 1) লম্ব টানলে 
0301 & 73 1) ন্রিভূজদ্বয় সদশ হইবে। অর্থাৎ_ 

20 8. 
151 0)]) 

/১132 71305 130) 

৬৩। ৬৪। 

অতএব, 4 ট 4. বর্গক্ষেত্র 90৮1) আয়তক্ষেত্রের সমান। 'পিথাগ্গোরাস্ ঠিক 
এইভাবে সমস্যাটির সমাধান কাঁরয়াছলেন কনা তাহা বলা যায় না। কাঁরয়া থাকলে এই 
একই পদ্ধাতিতে পূর্বোন্ত উপপাদ্যাটি তাঁহার প্রমাণ কারবার কথা। কারণ তানি নিশ্চয়ই 
দেখিয়া থাকবেন যে, এই অঞ্কনে (৬৩নং চিত্র) /& 13 0১ 4 0 1) ও 4& 01) তিনটি 
প্রিভুজই সদৃশ। সদশ ন্িভূুজের বাহুগ্ীলর পারস্পীরক অনুপাত হইতে সহজেই দেখান 
যায় ষে-- 

4813255090৮ 80) ১ 

48002530100) 
£১8০+05510 ()+00) 

105, 

এই সম্পকে গ্রকদের আর একটি বিখ্যাত জ্যাঁমীতক সমস্যার কথা উল্লেখযোগ্য। ইহা 
হইল বৃতের বর্গকরণ (30৪08 (106 008); অর্থাৎ একি বৃন্ত দেওয়া থাঁকলে 



(িলোলাউস্ ও ব্রহটরা্ড পাঁরকল্পনা ঘা 

তাহার সমান করিয়া একটি বর্গক্ষেত্র রচনা করা। গ্রীকরা এই সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য বাঁলয়া 
জানত। ইউীক্লিডীয় জ্যামতিতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। তবে [হপোক্রোটিস- 
অব চিওস্ একাট বৃত্তাংশের সমান কাঁরয়া কি ভাবে বর্ক্ষেত্র রচনা করা যায তাহা প্রমাণ 
কাঁরয়াছলেন। ৬৪নং 'চন্রে 4 1) 1 একটি অর্ধবৃত্ত, 4 0 0 সমকোণী 'ত্রভূজ এবং 
4৯ 1) আর একটি ক্ষদ্র অর্ধবৃন্ত। 1হপোক্রোটস্ দেখান যে, বক চন্দ্রাকৃতি বৃত্তাংশ 
4৯ 1) 1 চ-এর ক্ষেত্রফল 4 1) €* ন্রিভুজের ক্ষেত্রলের সমান। গপথাগোরণীযেবাও নাকি 
এইভাবে সমস্যাটির আধাশক সমাধান কাঁরয়াছিলেন। 

জ্যোতিষ £ জ্যোতর্কদ্যায়ও পিথাগোরাস্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের অনেক অবদান আছে। 
পাঁথবা, গ্রহ ও জ্যোতিস্কদের আকার গোল-পথাগোরীষেরা এইরূপ মত পোষণ কীরতেন। 
পাঁথবী ও জ্যোতিষ্কদের গোলাকীতর কথা গ্রঁক বিজ্ঞানী ও দার্শানকদের মধ্যে 
'পথাগোর+য়েরাই প্রথম উপলাব্ধ করেন। আকাশ ও ব্রহমা্ড গোল- সম্ভবতঃ এইরূপ ধাবণা 
হইতে ব্রহয়ান্ডের অন্তভূন্তি জ্যোতিচ্কেরাও যে গোল, তাঁহাদের এইরূপ প্রতীত জাঁঙ্গয়া 
থাকিবে। 'িবাবিধ জ্যামিতিক রেখার মধ্যে বৃত্ত বা গোল রেখা এবং ঘন বস্তুর মধ্যে গোলকই 
যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুন্দর এইরূপ যাান্ত হইতেও পাঁথবী ও গ্রহদের গোলাকৃতির কথা 
তাঁহাদের মনে হইতে পারে। অনেকে বলেন, চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দের উপর পাঁথবীর যে 
গোল ছায়া পড়ে তাহা লক্ষ্য কাঁরয়া থাগোরীয়েবা উপারউত্ত 'সদ্ধান্তে পেশীছয়াছলেন। 

ইহা সত্য হইলে এই আ'বদ্কারের বৈজ্ঞানক ভীত্ত সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। 

[পথাগোরীয় ফিলোলাউস্ ও আঁ্ন-কেন্দ্রীয় ব্রহনাপ্ড পারকজ্পনা 

জ্যোতিষে 'পথাগোরায়দের প্রধান অবদান-আকাশে পাথবীর গতি কম্পনা করা। 
আঁগ্নকে ব্রহমাণ্ডের কেন্দ্রে সংস্থাপিত কাঁরয়া তথাকাঁথত আগ্ন-কেন্দ্রীয় ব্রহয়ান্ডের পাঁরকজ্পন। 
[পথাগোবীয়েরাই প্রথম উদ্ভাবন করেন। অনেকে অবশ্য এই পরিকজ্পনাকে সূ্যকেন্দ্রীষ 
পারকজ্পনার এক অস্পম্ট সংস্করণ বাঁলয়া আঁভাঁহত কাঁরয়া থাকেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 
সে কথা পরে বাঁলতোছি। সাধারণভাবে 'িথাগোরায়দের নামে চলিয়া আসিলেও প্রকৃতপক্ষে 
1ফলোলাউস্ ছিলেন এই ব্রহয়াপ্ড পাঁরকজ্পনার উদ্যোন্তা। 'পথাগোরায বিজ্ঞান ও দর্শনের 

প্রচারক ও 'লাপকার 'হসাবে ফিলোলাউসের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ কারযাছি। কিন্তু 

[তান 'িথাগোরায় বিজ্ঞানের কেবল একজন সামান্য লাপকার বা টাঁকাকারই ছিলেন না, 
[নজেও ছিলেন একজন প্রীতভাবান বিজ্ঞান । তানি পিথাগোরণয় ব্রহয়াণ্ড পরিকল্পনার নানা 

মৌঁলক পারবর্তন সাধন করেন। ভিট্রভিয়াস্ তাঁহাকে আারস্টার্কাস, আকামাডস্, 

ইরাটোস্থোনস্ প্রমূখ প্রাচীন মনশষীদের সাঁহত তুলনা কারয়াছেন। ফিলোলাউস্ সরো্টস্ 

ও ভিমোক্রিটাসের সমসামায়ক এবং দুইজনের অপেক্ষাই বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। খণীষ্ট পূব 
পণ্চম শতাব্দীর শেষভাগে থবৃসে তাহার কর্মজীবনের আভাস পাওয়া যায়। 

আ্যারস্টটূল্ু, 1সমৃস্লাসয়াস্, এটয়াস্, িয়াপ্যারোলি প্রমুখ গ্রীক পাঁণ্ডত ও লেখকগণ 

[িলোৌলাউসেন আঁগ্ন-কেন্দরয় ব্রহয়াণ্ড পাঁরকঞ্পনার বিবরণ ও সমালোচনা 'লাখয়া গিয়াছেন। 

এইসব বিবরণ হইতে পাঁরকহ্পনাটি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে এইরুপ। 

ব্রহননাণ্ডের আকার গোল ও ইহা সঙণম। ব্রহন়াণ্ডের সীমান্ত দেশের বাহিরে অসাম শুন্যতা; 

এই শন্যতার জন্য ব্রহমাণ্ড শবাস-প্রম্বাস গ্রহণে সক্ষম । ব্রহমাণ্ডের কেন্দ্রস্থান আঁধকার কাঁরয়া 

আছে এক বিরাট অশ্নিকুণ্ড। এই কেন্দ্রশয় আঁগ্নই ব্রহযান্ডকে ধারণ, বহন ও পরিচালন 

কাঁরয়া থাকে; ইহাই প্রাকৃতিক শান্তর উৎস। কেন্দ্রুযয় আঁশ্নর সবচেয়ে 'নিকটবতর কক্ষায় 

গবপরাঁত পাঁথবী পারক্রমণ করে। প্রবতর্গ 'বাভন্ন কক্ষায় যথাক্রমে পৃথিবী, চন্দ, সূর্য 

পাঁচ গ্রহ ও সর্বশেষে 'স্থর নক্ষত্রেরা কেন্দ্রীয় আঁ্নকে নিয়ামতরুপে প্রদাক্ষণ করিয়া থাকে 



১৪৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

(৬৫নং চিত্)। আঁশ্নকে ব্ুহত্রাণ্ডের কেন্দ বসাইবার কারণ এই যে, কেন্দ্রে যোগ্যতম বস্তুরই 

স্থান হওয়া উচিত এবং মৃত্তিকাময় পাথবী অপেক্ষা হূতাশনই এই যোগ্যতার অনেক বেশী 

আধিকারী। 
“,,, 10৮ 101)0% (১৮107280017705) ০0175106760 0720 006 510100165 

[90615 21))701)11916 00 0130 00105: 00009072110 [16 19 %/0101)10) 

01121) 021017ত8% 

৬৫। িলোলাউসের আঁশ্ন-কেন্দ্রয় ব্রহ্মান্ড-পাঁরকম্পনা। 

কেন্দ্রীয় আগ্ন ও সূর্য দক এক 'পিথাগোরায়েরা সে কথা কোথাও বলেন নাই; বরং 
এই পাঁরকম্পনায় আঁ্নকে কেন্দ্র করিয়া সূর্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষার (0:1)10 ব্যবস্থা 
আমরা দৌখতে পাই। আঁণ্নর পারবর্তে সূর্যকে যাঁদ কেন্দ্রে বসানো হইত তবে সূর্য-কেন্দ্রীয় 
ব্রান্ড পাঁরকঞ্পনার প্রথম রচয়িতা হিসাবে পিথাগোরীষেরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যরূপ 
সম্মান পাইতেন। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, 'পথাগোরায়েরা কেন্দ্রীয় আণ্ন রাঁলতে 
আসলে সূর্যকেই বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা ও ধর্ম সংক্রান্ত জটিলতার 
আশক্ষায় প্রকাশ্যে এইরূপ কথা বাঁলতে সাহস পান নাই। 

শপথাগোরায়েরা বাতেন, পৃথ্বী-পৃঙ্ঠের যে অংশে মানুষের বাস (অর্থাৎ গ্রীক ও 
গ্রণকদের প্রাতিবেশধ জাতিদের বাস) সেই অংশ কেন্দ্রীয় আঁপ্নির বিপরশত 'দকে থাকায় এই 
আঁগ্নকে দোখবার কোন উপায় নাই। নাবিকেরা কিন্তু একথা বহাঁদন মনে রাখিল এবং 
ভূমধ্য সাগর পার হইয়া দক্ষিণে বহুদূরে সমদদ্রুপথে পাড়ি দিবার সময় তাহারা অনেকদিন 
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িলোলাউস্ ও ব্রহয়াপ্ড পাঁরকক্পনা ১৪১ 

ভাবিয়াছে--এইবার হয়ত কেন্দ্রীয় আগ্নকুণ্ডের সাক্ষাৎ 'মিলিবে। দৃস্তর সমুদ্র ও নানা 
অচেনা দেশে আভযানের সময় বহ; আশ্চর্য 'জীনস প্রত্যক্ষ কারবার আভজ্ঞতা হইলেও কোন 
নাঁবকের মুখে পিথাগোরীয় আঁম্নকুণ্ড দৌখবার গল্প শোনা গেল না। 

তারপর 'পথাগোরীয়দের বিপরীত পাঁথবী কঙ্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রন উঠতে 
পারে। অনেকের মতে, গ্রহণের ব্যাখ্যাকল্পে অদৃশ্য ও অদ্বচ্ছ দিপরীত পাথবী পাঁরকক্পনাধ 
প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সংখ্যা সামঞ্জস্য বজায় রাখবাব উদ্দেশ্যে 
শ্পথাগোরীয়েরা আর একটি অদৃশ্য গ্রহের আস্তত্ব কজ্পনা করেন। তাঁহারা দশ সংখ্যাটকে 
সম্পূর্ণ ও 'নখত সংখ্যা মনে কারতেন। কিন্তু পাঁথবী, সূর্য, চন্দ্র, পাঁচ গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলকে 
ধাঁরয়া মোট সংখ্যা দাঁড়ায়_নয়। স্বাম্টকর্তা ররহম্ান্ড পাঁরকজ্পনায় নিশ্চয়ই এত বড় খত 
ইচ্ছা কাঁরয়া রাখেন নাই! তাই দৃষ্টিগোচর না হইলেও এই দশম গ্রহটি হইল পরত 
পৃথবী। 'পিথাগোরীয়দের বিপরীত পাঁথবীর য্ান্ত সম্বন্ধে আঁরম্টটুল্ শলীথয়াছেন £ 

4,০০০ ]0)60 (00829719105) 00000100 1101 0106 17010103501) 
19112110010) 2110 1001001962, , ০৮৮0] 65810])10, 1688101106 85 1169 09 

010 12010100100 25 [১0106019110 01001)1801006 0100 ৮/10010 1791010 01 
10110019015, 076 579 01040 01001900105 11705111611] (170 1)68৬01) 20 01১0 
(01 11) 001001)0], 2170. 25 0110১৫, চ11110) ৬০ 506 216 010] 10110, 0170 

10090 10110 000110(01-0910101) 2 (00101),% 

পিথাগোরীয়েরা শুধু বিপরীত পাঁথবীর কম্পনা কারয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহারা 
সঞ্গীতের সুরের সহিত চন্দ্র, সূর্য গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতজ্কদের তুলনা করেন। সঙ্গীতের 
সুর লহরীতে যেমন সংখ্যার অনুপাত পাঁরলাক্ষত হয, কেন্দ্র হইতে গ্রহদের দূরত্বও সেইরূপ 
একাঁট বিশিষ্ট আনুপাতিক নিয়মের বশীভূত। এমন ক, গ্রহ ও জ্যোতিষ্কের আবিশ্রান্ত 
আকাশ-পারক্রমার ফলে (তাঁহারা ইহাকে বালয়াছেন গ্রহের নৃত্য) সঞ্গীত ও শব্দ ঝওকাবেব 
সষ্টি হয়; আত ক্ষীণ ও মৃদু বাঁলয়া এই সংগীত অশ্রুত থাঁকয়া যায়। 

কেন্দ্রীয় অগ্নিকে পাঁথবী একদিনে প্রদাক্ষণ কারয়া আসে। পাঁথবীর এক গোলার্ধ 
সব সময কেন্দ্রের বিপরীত 'দকে থাকবার জন্য আবর্তনের অধেক সময় সূর্যালোক পাইযা 
থাকে, অবাঁশষ্ট অর্ধেক সময় সূর্যালোক পায না। ফিলোলাউস্ এইভাবে দন রাতুর ব্যাখ্যা 

গ্রহের নাম কালচন্র 

(ফলোলাউস্) (আধুনিক) 

শান ১০৭৫২:৭৫ দন ১০৭৫৯-২২ দন 
বৃহস্পাতি ৪৩০১.১০ » ৪৩৩২,৫৮ ), 

মঙ্গল ৬৯৩-৭১ ১, ৬৮৬৯৮ » 

শুক্র ৩৬৪৫০ , ৩৬৫.২৬ ১ 

বধ 5 7? 5 1) 

চন্দ্র ২৯:৫০ ২৯:৫৩ 
শপ পাপা ীপ০০৫ পা পাপ পি পট ৮ পপীপপেপীপী সিল পলা সত শা পতি 

করেন। কেন্দ্রকে একবার প্রদাক্ষণ কাঁরয়া আসিতে দ্র, সূর্য ও গ্রহদের [কিরূপ সময় লাগে, 
[তান তাহাও কাঁষয়া বাহির করিয়াছলেন। "শিয়াপ্যারোল ফিলোলাউসের নির্ধারিভ কালচক্রের 

সাহত আধুনিক হিসাবের তুলনা কারয়াছেন। 
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১৫০ [বজ্ঞানের ইতিহাস 

ফিলোলাউস্ চন্দ্রকে পৃথিবীর ন্যায় মৃত্তকা নির্মিত মনে কারতেন। তাঁহার ধারণা 
ছিল, চন্দ্রে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস আছে এবং চন্দ্রবাসীরা পাঁথববাসীদের অপেক্ষা অনেক 
সুন্দর ও শান্তশালী! 

বিপরীত পাঁথবীর পরিকল্পনা, গ্রহদের নৃত্য ও সঙ্গীত সাঁচ্টর ব্যাপারে যত অসঙ্গতিই 
থাকুক না কেন, পাথবার কেন্দ্রত্ব অস্বীকার করিয়া ও তাহার গাঁতিতে আস্থা স্থাপন কারয়া 
1পথাগোরাষেরা স্বস্প কালের জন্য হইলেও সমগ্র জ্যোতিষে এক বৈপ্লাবক দৃষ্টিভঙ্গী ও 
মনোভাবের পরিচয় দিয়াছলেন। প্লেটো, আযারস্টটূল্, ইউডক্সাস্ ও অন্যান্য গ্রক 
পাণ্ডতদের জোরালো ভূকেন্দ্রীয় মতবাদের চাপে িথাগোরীয়দের পাঁরকজ্পনা আর মাথা 
তুলিতে পারে নাই এবং অস্পকালের মধ্যে সাধারণভাবে ইহা িদ্বজ্জন সমাজের সমর্থন হারাইয়া 
ফেলে। দুই একজন জ্যোতিবিদের রচনায় ইহার ক্ষণ প্রাতধ্বান যে একেবারেই পাওয়া 
যায় নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহা নেপথ্যে উঠিয়া নেপথ্যেই িলাইয়া গিয়াছে। যেমন, 
সিসেরোর লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সাইরাকিউজের এক বিজ্ঞান ও দাশশনক 
হিসেটাস্ মনে কারতেন, ব্রহমাণ্ডে একমান্র পাঁথবীই গাতিশীল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষ্রগল 
সব নিশ্চল-যে যার স্থানে দাঁড়াইয়া আছে; কেবল পাঁথবী কক্ষে আবার্তত হইয়া ক্রমাগত 
আকাশ-পথে পাঁরঘ্রমণ করে। আমরা সে গাঁত বুঝতে পাঁর না বাঁলয়া মনে হয় পাঁথবী 
ছাডা আব সব কিছুই গাতশীল ও ভ্রাম্মান। এই হিসেটাসের কথা কোপার্নকাসও উল্লেখ 
কারয়াছেন (বিজ্ঞানের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৪)। 

পিথাগ্গোরীয ভ্রাতৃসজ্ঘ ও বিদ্যাপীঠের তৎপরতার পাঁরসমাপ্তর কথা আমরা পূবেই 
উল্লেখ কাঁরযাছি। ্লেটোর সময় পর্যন্ত িথাগোরীয় বিদ্যাপীঠের কমর্ঁদের বিজ্ঞানচ্গর 
পরিচয় পাওয়া যায়। 'ডিয়ডোরাসের মতে, খীষ্ট পূর্ব ৩৬৬ অন্দেও 1পথাগোরণয়েরা সবিয় 
ছিলেন। আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তার ও চিন্তাজগতে আযারষ্টটলের অধিনায়কত্ব সুরু 
হইবার পর হইতে 'পথাগোরাঁয় বিজ্ঞান ও দর্শনের দূত পতন ঘটে। 

পার্মোনডিস্ জম্ম £ খুধঃ পৃঃ ৫১৬ ৫); ৫৪০ ৫) ) 
ইলিয়েটিক দর্শনের প্রধান উদ্যোন্তা পার্মোনাডস্ বিজ্ঞানী অপেক্ষা দাশশীনক হিসাবেই 

বিশেষ প্রীসদ্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান উপেক্ষণণয় নয়। সে যুগে দর্শন ও 
বিজ্ঞান এরুপ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ছিল যে, এককে বাদ 'দিয়া অন্যের চিন্তা অসম্ভব 'িল। 
তাই আমরা দৌখতে পাই জ্ঞান মাতুই দার্শীনক, দাশশীনক মাত্রই বিজ্ঞানণী। 

পার্মোনডিসের জন্মসন সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। প্লেটোর এক লেখায় দেখা যায়, 
পার্মোনাঁডসের সাঁহত সকরোটেসের একবার সাক্ষাংকার ও দর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনা হইয়াছিল। 
এই সময় সক্রেটিসের বয়স ছিল ১৮।২০ বংসর এবং পারমেশিনাডসের ৬৫। সাক্ষাৎকারের 
তারথ আনুমানিক খাঁম্টীয় ৪৫০ পূর্বাব্দ। তাহা হইলে খুগঃ পুঃ ৫১৪ ক ৫১৬ অন্দে 
তাঁহার জন্ম হইয়াছল। ডিওজোনস্ লেট'য়াসের আভিমত, খুশঃ পৃঃ ৫8০ অন্দে 

জন্মগ্রহণ করেন। 
দাক্ষণ ইতালীর হীলয়া নামক স্থানে দর্শনশাস্ত অধায়ন ও চর্টার জন্য পামোনাঁডস 

এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইখান হইতে [তানি ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বস্তু-নিরপেক্ষ 
বিশদ প্রজ্ঞার যে দর্শনের চর্চা ও প্রচার সুরু করেন, তাহাই পরবতকালের গ্রশক দর্শনের 
মূল উপাদান যোগ্াইয়াছিল। শ্লেটো ও আরিষ্টট্ল এই দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন। পার্মোনডিসের দর্শনে হীন্দয়গ্রাহয ব্রহনাশ্ডের আস্তিত্ব ও স্বরূপ বাস্তব নয়; 

- চিন্তা ও বৃদ্ধির সাহায্যে যে সত্য উপলব্ধ হয়, তাহাই শাম্বত সত্য এবং অন্য উপায়ে প্রাপ্ত 
জ্ঞান হীল্দ্য়ের বিভ্রম মান্ন। তাঁহার দর্শনে সৃষ্টি অসম্ভব, কারণ পকছ্ না' হইতে পকছনর 
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উদ্ভব ব্দাম্ধর 'বচারে কল্পনাতীত। পক্ষান্তরে বিনাশও অসম্ভব, কারণ একছ;্' শকছ্ না'তে 
পর্যবাঁসত হইতে পারে না। এমন ক পাঁরবর্তনও অসম্ভব, কারণ এক প্রকার গৃণসম্পন্ন বদ্তু 

নিম্ন গুণসম্পন্ন অন্য প্রকার বস্তু হইতে উদ্ভুত হইতে পারে না। আমরা যেসব আপাত- 
পাঁরবর্তন দৌখ, অথবা মনে কার দেখ, তাহা চেতনার িদ্রম মান্ব। অতএব চেতনার 
সাহায্যে সত্যে পেশছানো যায় না; অবচেতন মনে শুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে প্রকৃত সভা লাভ 
কাঁরতে হয়। ইহার তাংপর্য সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তান দুইটি কথার অবতারণা করেন-- 
[01706 বা সং ০: 196108 বা অসং। অতীন্দ্রিয় অবচেতন মনের চিন্তাই হইল সং ও 
সত্য; ইন্দরিয়গ্রাহ্য চেতনালব্ধ বাস্তব হইল অসং। বলা বাহুল্য, হিন্দু দর্শনের মাযাবাদ বা 
অদ্বৈতমূলক ভাববাদের সাহত ইহার অনেকাংশে মিল আছে। 

জ্যোতিষে সাধারণভাবে পামেনাডস্ পথাগোরীয় মতবাদই গ্রহণ ও প্রচাব করেন। 
[তান িথাশোরায় ভ্রাতৃসজ্ঘের সাহত ঘানম্তভাবে সংযুন্ত ছলেন। আমানয়াস্ ডাযোকাইটিস- 
নামে এক িথাগোরীরকে 'তাঁন বিশেষ শ্রদ্ধা কারতেন। তাঁহার রচনায় পাঁথবীর গোলাকীতির 
উল্লেখ দেখিয়া খিওফ্রেস্টাস্ প্রমুখ পরবতর্টকালের পণ্ডিতদেব ধারণা হইয়াছল, 
পামেনাডসই এই তথ্যের আঁবজ্কারক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, িথাগোরাস্ স্বয়ং এই 
ধারণার প্রবর্তক। শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা যে একই জ্যোতদ্ক, পার্মোনাডস্ ইহা লক্ষ্য 
করেন। পিথাগোরীয়রাও এই তথ্য অবগত 'ছিলেন। তবে এই জ্ঞান প্থাগোরীয়দের অপেক্ষাও 
প্রাচীনতর।; 'মশর ও ক্যালাডয়ার জ্যোতীর্বদরা এই তথ্য প্রথম আঁবদ্কার করেন। 

পৃথবীর উপাঁরভাগে লোক বসাঁতর যোগ্য অণ্চলগনালকে পার্মেনডিস্ দুইটি ক্রাল্তীয 
অঞ্চলে ভাগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই প্রচেষ্টা হইতেই প্রাকীতক ভূগোলেব সাঁষ্ট 

হইয়াছিল। 

আযনাজ্সাগোরাস (খুীঃ পঃ ৫০০-৪২৮) 

প্রখ্যাত গ্রণক বিজ্ঞানীদের অন্যতম ত্যানাক্সাগোরাসের প্রসিদ্ধ প্রধানতঃ চন্দ্রগ্রহণের 
কারণ আঁবজ্কারের জন্য। জ্যোতিষ ছিল তাঁহার জীবনের মূল সাধনা। কেহ তাঁহাকে 
একবার প্রশ্ন কাঁরয়াছল, “মনুষ্য জদ্মের উদ্দেশ্য কি?” তিনি উত্তর দেন, “চন্দ্র, সূর্য ও 
আকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করা ইহার উদ্দেশ্য।” 

স্মার্ণার িকটবত ক্লাজোমেনে নামক স্থানে আনাক্সাগোরাসের জন্ম হয় খু; প্ঃ 
৫০০ অব্দে। পৌঁরারুসের আহ্বানে তান এথেন্সে আসেন এবং এই মহানগরীতে দশন 
ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। পোরারুসের আন্ুকূলো ও সহায়তায় 
এথেন্সে প্রথম দিকে 'বজ্ঞান-চর্চায় তাঁহার যেরুপ সুযোগ সৃবিধা হইয়াঁছল, তাহা দীর্ঘস্থায়ী 
হয় নাই। পেলোপোনেশীয় যুদ্ধ বাঁধবার পর পোঁাক্রসের প্রভাব ও জনাপ্রয়তা হ্রাস 
পাইলে, তান এইসব সাবধা হইতে যে শুধ্ বাত হন তাহাই নহে, তাঁহাকে ধহ দুভেণগ 
ও নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। কুসংস্কারাচ্ছল্স এথেন্সবাসণরা তাঁহার নিভাঁক প্োতিষাঁয় 
মতবাদকে ধর্মীবরুদ্ধ বাঁলয়া গণ্য করে এবং তান অপরাধণ সাব্যস্ত হইয়া প্রথমে বন্দ ও 
পরে এথেন্স হইতে নির্বাসত হন। আ্যানাজ্সাগোরাস্ সম্বন্ধে স্লুটার্ক 'লাখয়াছেন £ 
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ধর্মীবর্দ্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদ পোষণ ও প্রচারের অপরাধে নির্যাতন ও দণ্ডভোগের ইহাই 
বোধ হয় প্রথম 'লীপবদ্ধ নিদর্শন। এই ঘটনার কিছ; পরে খঃ পঃ ৩৯৯ অন্দে এথেল্স- 
বাসীরা সক্লেটিসকে হেমূলক পানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। চিন্তার স্বাধীনতার সাহত 
ধর্ম ও অন্ধবিশ্বাসের বিরোধ খুঃ পহঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতেই সুরু হইতে আমরা দোঁখি। 
ঘাঁরয়া ফিরিযা এই পুবাতন বিরোধ 'বাভন্ন শতাব্দীতে প্রবল আকার ধারণ কাঁরয়াছে এবং 
চিন্তা ও গবেষণার মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া বহু নিভাঁক মনীষীকে অশেষ 
নির্যাতন ও লাঞ্চনা ভোগ, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছে। 

চন্গ্রহপের ব্যাখ্যা £ আমরা দৌঁখয়াছি, আ্যানাক্সিমেনেসের সময় হইতে চন্দুগ্রহণের 
কারণ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা ও জল্পনা চঁলিতেছিল। একাধক পাঁরকম্পনাও প্রস্তাবিত 
হইয়াছল। আনাক্সাগোরাস্ পূর্ববতাঁ বিজ্ঞানীদের এইসব পাঁরকজ্পনার সাহত সম্যকরূপে 
পারচিত ছিলেন। বিশেষতঃ আ্যানাক্সমেনেসের প্রভাব তাঁহার উপর স্পাবস্ফুট। চন্দ্রের 
স্বর্গ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল চিন্তা ও গবেষণার ফলে তান যে 'সদ্ধান্তে 
উপনীত হন, তাহা মোটামন্ট এই £ 

চন্দ্র নিজস্ব কোন আলোক নাই, ইহা সূর্যালোকের প্রাতফলন। পাঁথবী অথবা 
কখনও কখনও অন্যান্য বস্তু চন্দ্রের নীচে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ কাঁরলে 
ন্দ্প্রহণ হয়। এইসব বস্তু অদৃশ্য, নক্ষত্রমশ্ডলের নিম্নে ইহাদের অবাস্থাত এবং সূর্য ও 
চন্দ্রের সাঁহত একই সঙ্গে ইহারা আবার্তত হয়। আ্যানাক্সাগোরাস্ আরও বলেন, চন্দ 
সূর্যের পথ অনুসরণ কাঁরয়া থাকে এবং সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে পাথবশ আসিয়া পড়ায যে 
ছায়ার সাঁষ্ট হয়, চন্দ্র সেই ছায়ার মধ্যে পাঁড়য়া প্রাতমাসে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়। ইহা 
চন্দ্ুকলার এক সহজ ব্যাখ্যা 

ছায়াপথ সম্বন্ধে আ্যানাক্সাগোরাসের মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রান্রিকালে সূর্য 
পাথবীর অপর দিকে আত্মগোপন কারলে নক্ষত্রখাঁচত আকাশে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে, 
তাহাই ছায়াপথ । তান সর্যকে পাঁথবী অপেক্ষা ক্ষাদ্রূতর মনে কাঁরতেন, এজনাই 
ছায়াপথের এইরূপ 'বস্তাত। এই ছায়ার আওতার ভিতর যেসব তারকা অবাঁস্থত, 
সূর্যালোক তাহাদের নিষ্প্রভ কাঁরতে পারে না; তাই তাহারা রাতিকালে দৃশ্যমান! কিন্তু 
ছায়াপথের বাঁহরের তারকাগ্ীল সূর্যালোকে নিষ্প্রভ হয় বাঁলয়া আমরা তাহাদের দৌখতে 
পাই না। 

আপাত দাষ্টতে ছায়াপথের এইরূপ ব্যাখ্যা নিপুণ বোধ হইলেও ইহাতে বহু গলদ 
থাকিয়া গিয়াছে। এই মত স্বীকার কাঁরলে ছাযাপথ ক্রান্তিব্ত্তেব উপর গিষা 'মাঁশবে; 
কিন্তু বাস্তাবক তাহা নহে, ছায়াপথ ও ক্রান্তিবৃত্তের মধ্যে একটি নার্দন্ট কোঁণিক দূরত্ব 
থাকে। ছায়াপথ অতিক্রম কারবার সময় প্রাতিবারই চন্দ্রের অদৃশ্য হইবাব কথা, কিন্তু তাহা 
হয় না। আ্যারষ্টটল্ প্রথম আনাক্সাগোরাসের এই ব্যাখ্যার অসম্গাত ও অযৌন্তকতা 
প্রদর্শন করেন। 

্লহমাশ্ডের উৎপাত্তঃ ব্রহয়াশ্ডের উৎপান্ত সম্বন্ধে আ্যানাক্সাগোরাসের পারকজ্পনা বিশেষ 
প্রীশধানযোগ্য। ব্রহমাণ্ড সৃষ্টির আঁদতে জড় পদার্থের কোনর্প প্রকারভেদ "ছিল না। 
কালক্রমে এই জড়ের ভিতর এক আঁত ক্ষুদ্র ঘার্ণ বা আবর্তের সৃষ্টি হয়। এই দঘার্ণ 
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ক্রমশঃ স্ফীত ও বাঁক্ধপ্রাগত হইয়া এইরূপ প্রবল হইযা উঠে যে, ব্রহমাণ্ডের সমগ্র জড় পদার্থ 
দুইটি বৃহৎ অংশে বিভন্ত হইয়া পড়ে। প্রথম অংশাঁট হইল উত্তপ্ত, হাল্কা, শুদ্ক ও স্ফীত 
'ঈথর'; দ্বিতীয়া বিপরীত গুণসম্পন্ন 'বাফু'। তারপব বায়ু অধিকাব কারল ব্রহমাণ্ডের 
কেন্দুস্থল এবং বায়ূকে আচ্ছাদন কারয়া রাঁহল উষ্ণ ঈথর। সাঁণ্টর পরের ধাপে বায়ু হইতে 
ধীরে ধীরে ও 'বাভন্ন পর্যায়ে উৎপন্ন হয় মেঘ, জল, মাঁত্তকা ও প্রস্তর। মেঘ, জল, মৃত্তকা 
ও প্রস্তর লইয়াই পাঁথবী গঠিত। এই সময় পাঁথবীও দুত আবর্তনশীল। এই ভীষণ আবর্তন 
বেগ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য প্রস্তবথণ্ড পাথবী হইতে ছিটকাইয়া 

পাঁড়ল এবং উপারাস্থত জবলন্ত ঈথরের সংস্পর্শে আসিয়া ভাস্বর নক্ষত্রে পারণত হইল। 

পরবতাঁকালে সৌরজগতেব উৎপাত্ত সম্বন্ধে ক্যাণ্ট ও লাপ্লাস যে মতবাদ প্রস্তাব কবেন, 

আ্যানাক্সাগোরাসের এই মতবাদেব সহিত তাহাব আশ্চর্য [মল আছে। 

উপারউন্ত য্যান্ত আরও সম্প্রসারণ কাঁবিয়া আ্যানাক্সাগোবাস্ ব্রহমাণ্ডে একাধিক পাঁথবীব 

আঁস্তত্বের সম্ভাবনাব কথাও বাঁলয়াছিলেন। আমাদের পুথিবীব ন্যাষ সেই সব পাঁথবীরও 

নিজস্ব চন্দ্র, সূর্য ও জ্যোতিজ্করা আছে, সেখানেও মনুষ্য, প্রাণী ও উীদ্ভিদ্ ব্মান এবং 

মন্ষ্য ও প্রাণীর জন্য আহে খাদা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা।* বতমানকালে সার জেমস 

জন্স্ প্রমুখ বহ্ বিখ্যাত জ্যোতর্বিদ্ একাধিক সৌবজগতের আস্ততে বিষ্বাসী। 

এম্পিডকলেস খেচঃ পঃ ৪৯৪-৪৩৪) 

[িথাগোরীষ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অন্যতম 'সাঁসলীয দার্শানক এাম্পডক্লেস্ সাম্ট- 

রহস্যেব অপেক্ষা বস্তুর স্ববৃপ ও গঠন-বহস্যের প্রাতই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছলেন। মুত্তিকা, 

জল, বায় ও অগ্নি--এই চাঁর মৌলিক পদার্ধেব সাহায্যে পদার্থ গঠিত, [পথাগোরায়দের 

এই মতবাদ 'তাঁন বিশেষভাবে সম্প্রসারণ ও প্রচার করেন। এছাড়া তান এক বিশিষ্ট 

শারীবাবদ ছিলেন। গ্যালেনের মতে, এম্পডক্লেস্ আযোনীয [চাকৎসাশাদ্ত্ের 

প্রাতষ্ঠাতা। প্রাতপাত্ত ও জনাপ্রয়তার দিক হইতে তাঁহার চাকংসাশাস্ঘ্ কস্ ও স্নাইডাসেব 

(হিপোক্েটিক) চাঁকৎসাশাস্ত্ের সমকক্ষ হইযা উঠে। ধর্মশাস্ত্, অলঙকারশাস্ত ও বাজনীতিতেও 

তাঁহার গভশর অন্মবাগ 'ছল। অনেকের মতে, এম্পডক্লেসই গ্রীক অলঙ্কারশাস্তের 

জন্মদাতা । 

বস্তুর গঠন £ মাইলেশীয় দর্শন অনুযায়ী পাঁথবী ও জড়জগৎ একাটমান্ত মোঁলক 

উপাদানে গাঁঠত। এই মৌলিক উপাদান কেহ বলিযাছেন জল. কেহ বাধ, কেহ আঁগন। 

এঁমপডক্লেস বাললেন, জড়জগৎ মাত্র একটি নহে, চারি প্রকার মৌলিক উপাদানে গঠিত, 

এই মৌলিক উপাদানগুঁল হইল মৃত্তিকা, জল, বায়ূ ও আঁগন। চন্ুকর যেমন চারিটি মূল 

রং-এর সাহায্যে চিত্রপটে বহু রং-এর খেলা দেখাইয়া থাকে সেইরূপ চাঁব মৌলিক উপাদানের 

বাভন্ন সমন্বয়ে বাভন্ন বস্তু গাঠত হয। মনে হয, অখ্নির দহন-শান্তর ভুল ব্যাখ্যার ফলে 

চার মৌলিক উপাদানের প্রতশীতি জন্মে। দাহ্য পদার্থকে িথাগোরীযরা জটিল ও যৌগক 

পদার্থ গণ্য কারিতেন। তাঁহাদেব ধারণা ছিল, দহনক্রিয়ার সময় দাহ্য পদার্থ মৌলিক উপাদানে 

ভাঙ্গিয়া পড়ে। যেমন, কাঁচা কাঠ পাুঁড়বাব সময় আগন নির্গত হয ধোঁযা উপরে উঠিয়া 

বাতাসে মিলিত হয; কাঠের প্রান্তভাগে বিদ্দু বিন্দু জল বাহব হইতে দেখা যায়; এবং 

পাঁরশেষে যে ছাই আবশিষ্ট থাকে তাহাতে মাৃত্তিকার গুণাগুণ বর্তমান। 

₹* ৮0 ৮016 10177160510 10176 9010 01)170415 ৮171007 17956 1106 5006 10101) 

1০০ 19৮6 1171১819106 01065 2114. 0010152061 70105 25 ৮110 005 71007670856 219) 

23011) 2110 77007 2100 0001716514১ %4110) 05, 2170 11617 6210] [97000065000 01)677। 
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১৫৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

এম্পডক্লেস্ আরও বলেন, চারি মৌলিক পদার্থের পরস্পরের মধ্যে একপ্রকার 
আকর্ষণণী ও বিকর্ষণী শান্ত কাজ করে। ইহার ফলে মৌলিক পদার্থরা 'বাঁভন্ন পাঁরমাণে 
মাশ্রত হইয়া বিভিন্ন বস্তু স্যান্ট করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, 
এঁম্পডক্লেস্ জড় ও প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্যে বিবাস কাঁরতেন না। একাল্ত জড়বাদী 
দভ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁহার ধারণা জন্মে যে, প্রাঁতির বন্ধন, ঘ্ণাজনিত 'বচ্ছেদ প্রভীতি যেসব 
ভাব ও ব্যাপার মানুষের মধ্যে দেখা যায় তাহা বস্তুর অন্তার্নীহত আকর্ষণ ও 'িকর্ষণের 
বাহ্য প্রকাশ । 

মৌলিক উপাদানের উৎপাঁন্ত সম্বন্ধে এম্পিডক্লেস্ বলেন, বিপরীতধমণ দূই প্রকার 
গুণের সমন্বয়ে মান্তকা, জল, বায় ও অ্নি উদ্ভূত। এইরুপ 'িবপরীতধম্শ গুণ হইল 
উত্তাপ ও শীতলতা, শুষ্কতা ও সিম্ততা। উদাহরণস্বরূপ বিপরীতধমঁ গুণদ্বয শীতলতা 
ও সি্ততার সমন্বয়ে জলের উৎপাত্ত, আঁগ্নর উংপান্ত উত্তাপ ও শুঙ্কতার সমন্বযে। 

চার মৌলিক উপাদানের তত্ব হইতে এম্পিডক্লেম্ূ ব্রহনান্ড সৃষ্টর এক আভনব 
পবিকঙ্পনা প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে সাষ্টর আদতে জড়বস্তু ছিল জল, বায়;, আঁশ্ন 
ও মাৃত্তকার এক বিশৃঙ্খল 'মশ্রণ বা খিচুড়। এই মিশ্রণ হইতে প্রথমে বাধ ও পৰে আঁগ্ন 
পৃথক হইয়া পড়ে। তারপর পৃথক হয মাত্তকা এবং মৃত্তকা নিউ-ডাইযা বাহির হয জল। 
্রহ্রা্ড সৃষ্টির শেষ পর্যাযে বায়ু হইতে আকাশ, আশ্ন হইতে সূর্য এবং মৃত্তিকা ও জল 
হইতে অন্যান্য বন্তুর উদ্ভব হয়। 

পদার্থাদ্যা £ পদার্থীবদ্যা সংক্রান্ত তাঁহার কযেকটি আঁবচ্কার বিশেষ গূরুত্বপূর্ণ। 
তল্মধো আলোকের বেগ উপলাব্ধ উল্লেখষোগ্য। আলোকের বেগ আছে এবং একস্থান হইতে 
আর একস্থানে পৌঁছিতে ইহার একটি নার্দন্ট সমযের প্রযোজন হয, এম্পিডক্লেস্ এইরূপ 
আঁভমত প্রকাশ করেন। আরষ্টটুল্ 13৫ 5৫75 গ্রন্থে এম্পিডক্লেস্ কর্তৃক আলোচিত 
আলোকের বেগ সম্বন্ধে এইবৃপ 'লাখিয়াছেন £_ 

4117007000105, 1017 1115681100, 5955 01810 1176 11616 £011) 0180 5017 

16৭01069 (0106 11107$0111706 50806 1361010 10170201)65 0110 6১০ 01 006 
7901), 

476 44711716-তে আযারষ্টটুল্ এই মতবাদ সম্বন্ধে আরও পাঁরদ্কার আলোচনা 
কাঁরয়াছেন ₹-- 

+1101960090165 16176500060 11810 95 11011 10) 90906 2170 
2151] ৭7. £1৮থা। [১0110 01 01706 19007661116 ০1017 2170 01121 

%/1710) 50710801005 10, ৮7101701000 79610011106 10517500100. 

বায়দর অস্তিত্ব ও শুন্যতা হইতে ইহার পার্থক্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে এম্পিউকৃলেস জল- 
ঘাঁড়র সাহায্যে এক পরাক্ষা করেন। জল-ঘাঁড়তে একটি নল থাকে; নলের একাঁদকে থাকে 
একটি ছোট ছিদ্র ও অপরাদকে বহু? ছিদ্রাবশিষ্ট একটি ঝাঁজ্রি। [তিনি এই নল জলে সম্পূর্ণ 



আকি টাস্ ১৫৫ 

ডুবাইয়া ভার্ত কাঁরলেন, পরে ঝাঁজুঁরর দিক তলায় রাঁখয়া ও উপরেব 'ছদ্রমখ আঙ্গুলে 
চাপিয়া নলাটকে জল হইতে তুললেন। দেখা গেল ঝাঁজ্রির ছিদ্রপথে জল বাঁহর হইতেছে 
না। ইহাতে এীম্পডক্লেস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বাযুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে, 
ইহাকে স্পর্শ করা যায় এবং ইহার চাপও আছে। একটি পাত্র যতক্ষণ বায়হপূর্ণ থাকে 
ততক্ষণ ইহার মধ্যে জল প্রবেশ কারিতে পারে না; পাত্রটি বায়ূশূন্য হইলেই জল প্রবেশ 
করিতে পারে। 

পরীক্ষা ও পরাঁক্ষালব্ধ সত্যের উপর এীম্পডক্লেসের এইরূপ গুবুত্ব আরোপ লক্ষণীয়। 
িথাগোরাস্, পার্মোনাঁডস্ প্রনুখ বিজ্ঞানী ও দার্শীনকগণেব শিক্ষাৰ ফলে বস্তু-নিরপেক্ষ 
শুভব্যাদ্ধব দর্শন ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার কাঁরতে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গে পরাক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাবোধ ধাঁবে ধারে হ্রাস পায। বস্তুবাদী এাম্পডক্লেস্ বিজ্ঞান 
সাধনায় পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুব্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিযাঁছলেন এবং ইহার অনাদরের 
বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। তাঁহার পববতাঁ লিউাঁসপৃপাস, ডিমোক্টাস্ প্রমুখ 
কশিকাবাদীরা ও হিপোক্রেটিস-পন্থী চিকিৎসকেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পবীক্ষার প্রয়োজনীয়তা- 
বোধ কিছাদন বজায় রাখতে সমর্থ হইযাছিলেন বটে, কিন্তু গ্লেটোর আঁবর্ভাবের পর এ 
আদর্শ বক্ষা কবা আব সম্ভবপব হয নাই। 

আকিটাস্ 

[পথাগোরাস্ ও পথাগোবীয় ভ্রাতৃসজ্ঘের সভ্যগণ গাঁণাতক ও জ্যোতিষী গবেষণার 
যে উচ্চ মান 'না্ণ্ট করিযাছিলেন সেই মান অক্ষুগ্ রাখয়া পরবতর্ঁ আয়োনীধ গ্রীকদের 
মধ্যে যাঁহাবা শবজ্ঞানের এইসব বিভাগে আরও অনেক নূতন অবদান রাখিযা গয়াছেন, 
তাঁহাদের মধ্যে ট্যাবেপ্টামের আকিনটাস্, স্নাইডাসের ইউডক্সাস্ এবং ক্যালিপৃপাস্ ও 
মেনেকমাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

আঁকটাস্ জ্যামীতিতে বিশেষ পাবদশ গছিলেন। প্রদত্ত একটি ঘনব আযতনের 'দ্বগণ 
আর একট ঘনব রঙনা-পন্ধাতি আঁবচ্কার করিরা তিনি খ্যাতিলাভ করেন। আকিণাসের 
বহু পূর্ব হইতে ইহা 'ডেলিযান সমস্যা নামে সুপাঁরাঁচত ছিল। তাঁহার পূর্বে বহধ প্রখ্যাত 
গাঁণতজ্ঞ এই সমস্যা সমাধানেব চেষ্টায় বিফল হইয়াছিলেন। সমস্যাটি সম্বন্ধে একাঁট গল্প 
প্রচলিত আছে। খঃ পৃঃ ৪৩০ অন্দে বা অনুরূপ সময়ে এথেন্সে এক ভীষণ মড়ক দেখা 

দেয়। এথেল্সবাসীরা এই মড়কের হাত হইতে উদ্ধাবলাভের আশায় ডেলস্-এর বিখ্যাত 
আযপোলোর মান্দবে সনবেত হইযা প্রার্থনা জানাইলে দৈববাণী হইল যে, এথেন্সের আপোলো 
মান্দরের বেদীর ঘন আঘতনে দ্বিগুণ কাঁরয়া নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিলেই মহামারীর 
উপশম হইবে । এথেন্সবাসীবা ফিরিয়া আসিযা বেদীর দৈর্ঘা, প্রস্থ ও উচ্চতা সবই 'দ্বগুণ 
কাঁরয়া বাড়াইল, কিন্তু মডক কমিল না। আবার ডেলস্-এর আ্যাপোলোর নাঁন্দিরে শরণাপন্ন 
হইতে হইল। দৈববাণীতে শুনা গেল, “মূর্খরা, বেদীর আযতন 'দ্বগুণের পাঁরবর্তে আট গুণ 

বাড়াইয়াছে, মড়ক কমিবে রূপে 2” 

আকিটাস্ 'ডেলিয়ান সমস্যার যে জ্যামিতিক সমাধান আবিজ্কার করেন তাহা 'সমাঁধক 

জটিল। জ্যামিতিতে ইহা "দুই মধ্যক আনুপাতিকের সম্পাদ্য, (600 10016) 0£ দে 

7091) [:019010192091১) নামে খ্যাত। এই সমস্যা সমাধানের মধ্যে আকিটাসের তীক্ষয 

ধীশান্ত ও গভশর জ্যামাতিক জ্ঞানের পারচয় পাওয়া যায়। 

ধবজ্ঞানের যাল্দ্িক প্রয়োগ সম্বন্ধেও আঁকিটাস্ অনেক গবেষণা করেন। স্বয়ংক্রিয় 
যান্ত্িক লা, উত্ভাীয়মান পক্ষ প্রভাতি তিনি উদ্ভাবন করেন। যল্ম সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ 
উৎসাহ অন্যান্য পিথাগোরীয়েরা অত্যন্ত নিন্দা ও অবজ্ঞার চোখে দোখত; এইসব প্রচেক্টার 



১৫৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

দ্বারা বিজ্ঞানকে কারিগাঁর বিদ্যার স্তরে নামানো হইতেছে এবং ইহাতে বিজ্ঞানের মর্ধাদা 

ক্ষুপ্ন হইতেছে, ইহাই ছিল তাহাদের অভিযোগ । 
এক নৌদূুরঘ্ঘটনায আঁকি্টাসের মৃত্যু হয়। পিথাগোরায়রা প্রচার করিয়াছিল, বিজ্ঞানের 

বিশুদ্ধ ও উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রন্ট হইবার শাস্তিস্বরূপ তাঁহার এইরূপ অপমত্যু ঘটে! 

৪:৪। আপবিক তত্ব-লিউদিপ্্পাস্ ও ভিমোক্রিটাস 

লিউসিপৃপাস্ ও ডিমোক্রিটাস্ গ্রীক আণবিক তত্বের উদ্ভাবক। লিউসিপৃপাসের 

বৈজ্ঞানিক রচনার বযেকটি লাইন এবং 'ডিমোক্রটাসের রচনাব ছু হু অংশ সংরাক্ষিত 

হইয়াছে। ই হাদেব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মতবাদের কথা প্রধানতঃ জানা যায আারম্টটুল, 
এপিকিউরাস্ ও বোনক দার্শানক লক্রেটিয়াসের লেখা হইতে । এাঁপাঁকউরাস- (খুঃ পৃ 
৩৪১-২৭০) এথেশ্সে আণাঁবক তত্ব অধ্যাপনা করিতেন, লুক্রেটিয়াস্ (খুইঃ পে ৯৮-৫৫ ) 
রোমে কাবতাব মধ্য দিষা এই তত্ব ও দর্শনেব ব্যাখ্যা করেন। 

লিউাঁসপৃপাস্ সনভবতঃ ইলিযেটিক অথবা মাইলেশীয় ছিলেন। আবুডেরাতে তিনি 
এক বিদ্যালয় স্থাপন কবেন। িমোঁক্রটাসের জন্মস্থান ও সন সম্বন্ধে সেইরূপ কোন 
অনিশ্যতা নাই। তিনি আবডেরাতে খুীঃ পৃঃ ৪৬০ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েই 
আ্যানাক্সাগোরাসের সমসামযিক ছিলেন। ডিমোকিটাস: িউাীসপৃপাস্ অপেক্ষা বয়ঃকনিচ্ঠ 
ছিলেন এবং তাঁহার কাছে দর্শন অধযযন কবেন। দুইজনের বৈজ্ঞানিক ও দাশশীনক মতবাদে 
এইবূপ সাদশ্য দন্ট হয যে, জাণাবক তত্ব উদ্ভাবনে কাহার কতটুক্ নিজস্ব অবদান তাহা 
নিশ্যয় কাবয়া বলা সম্ভবপর হয নাই। 

গ্রক আগাঁবক তত্বের মূল কথা হইল, জড়জগৎ আতি ক্ষুদ্র, অপারিবর্তনশীল, অসংখ্য 
বস্তুকণা বা পরমাণুর সাহায্যে গঠিত। পরমাণুবা অনন্তকাল হইতে বিদামান: ইহাদের 
উৎপাত্তও নাই, বিনাশও নাই। আকাতিগত পার্থক্য থাকিলেও প্রত্যেক পরমাণুর প্রকাতি 
ও সারবস্তু এক। বাঁহাক গুণাগুণের যে প্রভেদ দেখা যায তাহা পরমাণ্ব আকৃতি, আযতন 
অবস্থান ও গাঁতর উপর নর্ভব কবে। প্রস্তব, লৌহ প্ররীতি কঠিন বস্তুর ভিতব পরমাণুরা 
কেবল ক্লমাগত সপাঁন্দিত হইযাই চলে, কিন্তু বাধ; বা আশ্নর মধ্যে ইহারা স্বাধীনভাবে ঘাবিষা 
বেড়াইতে পারে এবং মাঝে মাঝে পরস্পরের সাঁহত সংঘর্ষের ফলে প্রাতিক্ষিপ্ত হয। 

পরমাণুরা অনন্ত মহাশ্ন্যে ও নানাদিকে ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায। 
এই অবস্থায় মাঝে মাঝে 'নিজেদেব মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং তাহাব ফলে সূক্টি হয নানার্প 
জটিল গতির ও আবর্তেব। এই আবর্তে সমগৃণসম্পন্ন পবমাণুরা 'মালত হইযা মৌলক 
পদাথের সৃষ্টি করে, এইব্প শবাভনন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে বস্তুনিচয ও শেষ পর্যন্ত 

ব্রহয়াশ্ডের উৎপাত্ত। এইভাবে একাধিক ব্রহমাণ্ডের উদ্ভব 'কছুমাত্র আশ্চর্য নহে । স্বাভাবিক 
কারণে ব্রহম্াশ্ডের বৃদ্ধি, ক্ষষ ও বিনাশ আছে। শুধু যেসব ব্রহয়ান্ড পাঁবপাশ্বক অবস্থার 
সহিত নিজেদের মানাইযা লইতে পারে তাহারাই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া যায। একটু লক্ষ্য 
কাঁরলেই দেখা যাইবে, এই তত্তের মধ্যে লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ ও ডারউইনের প্রাকাতিক 
নির্বাচনবাদের আভাস অন্তীর্নাহত। 

পরমাণাবক তত্ব অনুসারে ব্রহম্াপ্ড ও পাঁথবীর উৎপাত্ত, বস্তুর গঠন, তাহার 'বিচিন্ত 
গুণাবলশ ও ব্যবহার এক সুসম্বদ্ধ ও সৃশঞ্খল প্রাকৃতিক কার্যকারণ নিয়মের অধশন। 
লউাসস্পাস্ এই কার্য-কারণবাদের প্রথম উদ্যোন্তা। তান বলেন, বনা কারণে কিছুই 
স্বটে না, যাহা কিছু ঘটে তাহার পশ্চাতে কারণ ও প্রয়োজ্ঞন িদ্যমান। এই মতবাদ আত্মগত 
বাবষরীগত (5091600) অনুভূতি ও উজ্ছ্বাসের 'ন্ভত্ততে রাঁচত সকল প্রকার শ্রহন্া্ড 
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পাঁরক্পনার মূলে কুঠারঘাত কাঁরল। বস্তুর ইন্দ্য়লব্ধ বাহ্যিক গুণাগণের স্থল 'ভীত্ততে 
পাঁথবী ও ব্রহমাণ্ডের একজাতীয় পাঁরচয় পাওরা যায। সেই পারচয় রপ-রস-গম্ধম 
সূষ-চন্দ্রালাকোন্ভাঁসত উদার পাঁথবীব পারিচয়। মানবাঁশশুর ক্রড়াক্ষেতে দেবতাদের 

স্নেহের দান সেই পাঁথব? মানুষের অনভূতি, উচ্ছাস, ভাল মন্দ রা গড়া । পরমাণ্বাদণরা 
পৃথিবীর ও ব্রহমাণ্ডের এই জাতীয় পাঁবচষ মিথ্যা ও অবাস্তব প্রমাণ কাঁরতে চাহল। 
তাহাদের মতে, কার্যকাবণের নিমে উ ভূত এই ব্রহমা্ড মানুষের প্রাত সম্পূর্ণ উদাসধন 

৬৬। িমোক্রিটাস (১৬শ শতান্দীতি খোঁদিত একটি কাহপনিক চচন্র)। 

ও নিরপেক্ষ । অন্ধ অণু-পরমাণুর গাঁত, আবর্ত ও সমন্বয়ের ফলে তাহার সর্ণন্ট, এই সমন্বয় 
ধশাথিল হইলেই তাহার বিনাশ ও লয। মানুষ বা জীবের অস্তিত্বে অথবা অনাস্তত্বে তাহার 

ধিছু্ আসে যায় না। ব্রহয়াণ্ডে পরমাণু ও শূন্যতাই একমান্ন শাশ্বত সত্য। িমোক্রিটাস 

বাতেন, 
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100 2710. ৪ 0010, 210 20001011810 0011৮610010 (1676 15 00101. [17 
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১৫৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

আধুনিক আণাঁবক মতবাদ ও বস্তুবাদী দর্শনের সহিত িউাসপ্পাস্ ও িমোকিটাসের 
শিক্ষার প্রভূত মিল আছে। অন্টদশ ও উনাঁবংশ শতাব্দীতে জন ডাল্উটন, আভোগোন্রো, 
ক্যানিজারো প্রমূখ বিজ্ঞানিগণ যে আণাবিক মতবাদের গোড়াপত্তন করেন, তাহার সাঁহত প্রাচখন 
গ্রীক আগাঁবক তত্র প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমোন্ত বিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে 
বৈজ্ঞানিক পরাঁক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপরে প্রাতাষ্তত, শেষোস্তাদগের মতবাদ মুখ্যতঃ কজ্পনা ও 
শুদ্ধব্যাদ্ধ-প্রসূত। ডাল্টন রাসায়নিক পরীক্ষালব্ধ যেসব অমূল্য তথ্য হাতে পাইযাছিলেন, 
লিউীসপৃপাস্ ও িমোক্রিটাসের নিকট তাহা কজ্পনাতীত ছিল। তারপর সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে নিছক অন্তর্দাষ্টিবলে লিউসিপৃপাস্ ও িমোক্রিটাস এই প্রকার একটি 
গরদ্বপর্ণ মতবাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাও ঠিক নহে। থালেস্, আযানাক্সিমেনেস্ 
হেরাক্রিটাস্ প্রমুখ পৃরগামী মাইলেশীয় ও আয়োনীয় দাশশনকগণের চিন্তাধারার মধ্যেই 
এই মতবাদ আংশিকভাবে প্রচ্ছন। মাইলেশীয় দার্শানকদের ধারণা ছিল, পদাথ* একাঁট মানু 
আদিগ ও মৌলিক উপাদানে গঠিত। থালেসের মতে এই উপাদান জল, আযানাক্সমেনেসের 
মতে বাধু এবং হেরাক্রটাসের মতে আঁগ্ন। জলের বাম্পীভবন ও গন্ধের ব্যাপ্তি লক্ষ্য 
করিযা হেবারিটাস্ এক অন্তহীন প্রবাহের (110) কম্পনা কারয়াছলেন; এমন কি তান 
নলেন যে, এই প্রবাহের মধ্যে আছে অসংখ্য অদৃশ্য গাঁতশশল কণিকা । 1পথাগোরাীযরা 
শন্যস্থানের পরিকঙ্পনা কারয়াছিল এবং ব্রহম্রান্ডকে তাহারা পূর্ণসংখ্যাময় মনে কারত। 
পথাগোরীয় শ্ন্যতাকে অনেকে বায়ু বলিয়া ভুল করিয়াছেন। পার্মোনাডিস্ জল-ঘাঁড়র 
পরাক্ষার দ্বারা বায়ুর বাস্তব আঁক্তিত্ব প্রমাণ করিয়া এই ভুল ভাঁঙ্যা দেন। সম্ভবতঃ 
এই প্রকার চিন্তাধারার বিচার-বিশ্লেষণের ফলে শুন্য লক্ষযহণনভাবে ভ্রাম্যমান অতি ক্ষ 
ও অদৃশ্য বস্তুকণার ধারণা জন্মলাভ করে এবং এইরূপ কণাই যে বস্তুব প্রাথামক উপাদান, 
লিউঁসপৃপাস্ ও িমোক্রিটাস্ তাহা প্রথম উপলব্ধি করেন। 

বস্তুর পবনাণুবাদ স্বঞ্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। প্লেটো ও আারষ্টটলের তীব্র বিরুদ্ধ 
সমালোচনার জন্য এই মতবাদের আর কোন উন্নতি বা সম্প্রসারণ হয নাই এবং ইহা 'বিদ্বজ্জন 
সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন সমর্থন লাভ কারতে পারে নাই। রেণেশাঁসের সময়ে, বিশেষতঃ 
গ্যাললিওর পর হইতে এই মতবাদের উপর বিজ্ঞানখদের দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হয। প্লেটো 

ও আারম্টট্ূলের আকুমণাত্বক সমালোচনায় পরমাণুবাদের অকালমত্যু না ঘাঁটলে রসাষন ও 
পদার্থাবদ্যার গাঁত দ্ুততর হইত কিনা তাহা কে বাঁলতে পারে » 

জ্যামীত, গাঁণত ও জ্যোতিষে ভিমোক্রিটাসের গবেষণার পাঁরচয পাওয়া যায। জামাত 
ও গাঁণতে তান বিশেষ পারদর্শ ছিলেন। একাঁট 'পরামিড বা শঙ্কর ঘন সেই 'পপরাগমড 
বা শঙ্কুর ভূমির উপর কম্পিত সমান উচ্চতার 'প্রজ্ম্ বা 'সাঁল'ডারের ঘনর এক-তৃতগ্রাংশ, 
ডিমোক্রটাস্ এইরূপ এক প্রাতিপাদ্য প্রস্তাব করেন। আঁকামাডস্ স্বযং ইহা উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইউডক্সাসের পূর্বে এই প্রাতিপাদ্যের ?নভ'রযোগ্য কোন প্রমাণ কেহ দদিযাছিলেন 
কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। ডিমোক্রটাস্ নাক ইহার এক প্রমাণ বাহর কাঁরয়াছিলেন, 
কিন্তু আঁকীমাঁডসের মতে তাহা যথেষ্ট নয়। 

জ্যোতিষে ভিমোক্রিটাস্ প7রাপ্হার আ্যানাক্সাশোরাস্-পল্থী ছিলেন। নক্ষন্ররা প্রস্তরখন্ড 
বিশেষ; স্য প্রজবালত প্রস্তর; চন্দ্রে পাহাড়, উপত্যকা, গহ্বর প্রভীত আছে; সূর্য 
পৃথিবীর অপর গোলার্ধের নীচে অস্ত গেলে নক্ষররমণ্ডলে পাথিবীর যে ছায়া পড়ে তাহাই 
ছায়াপথ, ইত্যাঁদ আ্যানাক্সাগোরাসের নানা জ্যোতিষীয় 'শক্ষায় ও মতবাদে তিনি বিশ্বাসী 
'ছিলেন। 



গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ১৫৯ 

৪-৫। গ্রশক চিকৎসা-বজ্ঞানের গোড়ার কথা _ আল্কমাওন, এম্পিডকলেস 
ও 

জ্যামিতি, অও্কশাস্ত ও জ্যোতিষের ন্যায় চাকংসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসও আত প্রাচীন । 
দেহের বিকার, রোগজানত যন্রশা, জরা ও মৃত্যুর সাঁহত মানুষের পাঁরচয় পাঁথবণীতে তাহার 
আঁবর্ভাবের পর হইতেই। জৈবধর্মের প্রেরণায় ব্যাধমূত্ত হইবার ইচ্ছা তাহার স্বাভাবক। 
কিন্তু 'চাকতসা-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের উপর এরূপ একান্তভাবে নিরভভ'রশশল যে, 
পদার্থাবদ্যা, রসায়ন, উদ্ভদ্ ও জীববিদ্যার উন্নীত একটা বিশেষ স্তরে না পেশছান পর্যন্ত 
এই বিজ্ঞানের প্রার্থামক উন্নাতও সম্ভবপর নয়। অথচ ব্যাধির যন্তুণা আজও যেমন, 
প্রাগোতহাসিক যুগের মানুষেরও তেমনই প্রবল ছিল। অসহায় মানুষ রোগের যন্্ণায় অগত্যা 
বাধ্য হইয়া দেব-দেবী, মন্ত্র ও যাদুবিদ্যাব শবণাপন্ন হইয়াছে। তাই প্রাচীন চিকংসা- 
পদ্ধাতিতে তুকৃতাক্, মন্-তন্তর, যাগ-যজ্ঞ, যাদুবিদ্যা, কবচ, মাদুলণ প্রভাতির প্রাধান্াই আমরা 
দেখিতে পাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর মানবগোষ্ঠর মধ্যে আজও এই প্রাধান্য অনেকাংশে 
বর্তমান। 

তবু তাহারই মধ্যে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যন্তিরা কতকগুলি সাধারণ রোগের পুনরাব্ত্ত 
লক্ষ্য করে, তাহাদের লক্ষণগুলি বুঝিতে ও 'চানতে শিখে এবং এইসব রোগে 'বাবধ উদ্ভদের 
গণ ও কার্যকারতা কাজে লাগাইবার উপায অহ্প-বিস্তর আয়ত্ত করে। বহু বংসরের এই 
জাতী আভিজ্ঞতার ফলে ধাীঁবে ধীবে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এক প্রকার 'চাঁকৎসা- 
শাস্ত। প্রাচীন সভ্যতাব কয়েকাঁট আদি কেন্দ্রে যেমন ব্যাধিলন, মিশর, ভারতবর্য ও মহাচধনে 
চাকংসাশাচ্দ্রের অঞ্কবোগ্গমেব প্রথম দৃষ্টান্ত পাওযা যায়। সে কথা আমরা পূর্বে আলোচনা 
কাঁবয়াছি। 

চাকৎসাবিদ্যায় গ্রশকপূর্ব জাতিদের নিকট গ্রশকদের ফাণ 

জ্যামাতি, জ্যোতিষ ও গাঁণতের ন্যায 'ঢাকৎসাবদ্যাও গ্রীকরা অর্জন করে গ্রপকপূর্ 
প্রাচীন সভযজাতির কাছে। খাীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিযা খুশজ্টাব্দের দুই 
শতক পর্য্ত একটানা আট শত বৎসর গ্রীকরা এই বিদ্যাব চর্চা ও নানাভাবে ইহার প্রভূত 
উন্নাতি সাধন কাঁরযাছে। ইউরোপায় পণ্ডিতদের অভিমত, গ্রীকদের পূর্বে চিকিৎসাবিদ্যার 

আস্তত্বের নাঁজর থাকলেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রগকদের আমল হইতেই এই বিদ্যার 
' আলোচনা ও চর্চার সূত্রপাত হয এবং আধাঁনক চিকিংসা-বিজ্ঞানের 'ভাত্ত গ্রকরাই স্থাপন 
করে।* 'চাকংসা-বিজ্ঞানে গ্রীক অবদানের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বাঁলয়া এই 
বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের সম্পূর্ণ কীতিত্ব গ্রীকজাতির উপর অর্পণ কারবার চেষ্টা এ্রীতহাসিক 

সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্ততঃ ভারতবর্ষে ও মহাচশনে গ্রীকদের পূবে 
ও গ্রীক প্রাধানোর কালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকংসাবদ্যার যে প্রভূত উন্নতি ঘাঁটয়াছিল 
তাহা আমরা দেখিয়াছি। গ্রীক চিকিৎসাশাস্তের জনক হিপোক্রেটিসের বহু পূর্বে ভারতায় 
[চাকংসকগণ শল্যাবদ্যার যে আশ্চর্য উন্নাতি সাধন কারিযাছিলেন, সেকথা পাশ্চাত্য পাশ্ডতদের 
মধ্যে অনেকেই এখন স্বীকার করেন। 

গ্রীক চিকিংসাবিদ্যার এই সুনামের প্রধান কারণ এই যে. পরবতাঁকালে, বিশেষতঃ 
পণ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে, ইউরোপে নৃতন কাঁরয়া এই বিদ্যার চর্চা যখন আরম্ভ 
হইল তখন ইহা প্রধানতঃ গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যাকে অবলম্বন কারিয়াই সংঘটিত হয়। ইউরোপণয় 
মনীষারা আরবদের মধ্যস্থতায় প্রথম উপকরণ হিসাবে গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যাকেই হাতের কাছে 

৪ 0তত 37087, 4 51916122591 9111০৫80776 7 08000 77179. 
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পাইয়লাছলেন। ইউরোপের মত ভারতবর্ষে ও মহাচীনে রেণেশাঁস আসে নাই। তাই নিজেদের 
প্রাচশন 'বিদ্যাকে 'ভান্তি কাঁরয়া তাহার উন্নাত বিধানে আর কোন সুযোগ তাহার উপাঁস্থত হর 
নাই। যাঁদ হইত, অথবা ইউরোপীয় মনীষীবাই গ্রশক 1চিকিৎসা-ীবজ্ঞানের পাঁরবর্তে যাঁদ 
ভারতধয় অথবা চৈনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থগঠীল হাতে পাইতেন, তাহা হইলে গ্রীক 
[চাঁকংসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে উন্তি আজ সচরাচর করা হয়, ভারতী ও চোনক বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
ঠিক সেই উীন্তই ইউবোপীয় পাণ্ডতেরা কাঁরতেন। প্রাচীন কালে বাঁভনন সভ্যতার আওতায় 
চবাধীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নাতি ঘটিয়াছিল তাহার 'িনরপেক্ষ বিচার কাঁরতে হইলে 
এই কথা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক। 

যাহা হউক, আপাততঃ গ্রশক চাকৎসাবদ্যার উৎপান্ত ও ক্লমাবকাশের ইতিহাস আমাদের 
আলোচনার বিষয। ১০০০ খীঃ পূর্বাব্দ পযন্তি সমগ্র ভূমধ্য সাগরের উপকৃলবতাঁ অণুলে 
মিনোযান নামে এক সভা জাঁতর বাস ছিল। প্রত্নতত্বীয় গবেষণার ফলে এই 'মনোয়ান সভ্যতা 
সদ্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অধুনা আবত্কৃত হইয়াছে এবং হোমারের ইীলয়ডের নূতন 
এঁতিহাঁসক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়াছে। ট্রয় অবরোধের বৃত্তান্ত গ্রকদেব দ্বারা গমিনোযানদের 
এক সুদ ও সুরাক্ষিত ঘাঁট আক্রমণ বলিয়া প্রত্বতাঁতুকেবা মনে করেন। নবাগত গ্রীক জাতি 
মধ্যে দুইটি শাখার প্রাধান্যের পাঁরচষ পাওয়া যায়, _ প্রথমতঃ ডোরিক গ্রপক-_ ইহারা মূল 
ইউবোপাঁয় ভূখণ্ড পাঁরত্যাগ কারিষা ক্রীট, কস্ স্নাইডাস: প্রভৃতি ভূমধ্যসাগবীয দ্বীপগলিতে 
গিয়া বসাঁতি স্থাপন কবে, দ্বিভীয় শাখা-আয়োনীয় গ্রীকরা এাঁসয়া মাইনরের পশ্চিম 
উপকূলে বসাঁত স্থাপন করে। এই ডোঁরক ও আযোনীয গ্রীক সম্প্রদায় শুধু চাকংসা- 
বিদ্যার জন্য নহে, "বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নাত বিধানের জনাও দায়ী। কস, স্নাইডাস- 
ও এঁসয়া মাইনরে গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার যে বাঁজ প্রথম অঙ্কৃবিত হয তাহাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইযা 
ও ক্রমশঃ ছড়াইয়া পাঁড়িয়া সমগ্র গ্রীক জগতে ও পববতাঁকালে অপরাপব সভ্যতার উপব গভনীব 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছল। 

বিজিত 'মনোযান সভ্যতার নিকট গ্রীকরা তাহাদের 'চাকৎসাবিদ্যার জন্য অনেকাংশে 
ধণী। এই 'বদ্যার প্রথম অবস্থায সর্পকে চিকিৎসার প্রতিক হিসাবে বার্ণত দোখতে পাওয়া 
যায়। মিনোয়ান ধর্মে সর্পের এক বিশেষ স্থান ছিল। তাহাদের মধ্যে সর্পপূজার বহু 
নিদর্শন প্রত্ততাত্বকেরা আবজ্কার কাঁরয়াছেন। সূতবাং গ্রীক চাকংসাবদ্যার আঁদ পর্বে 
সপেরি সাহত চিকিৎসার যে নানা যোগ দষ্ট হয তাহা গ্রগকদের উপর 'মিনোয়ান সভ্যতার 
প্রভাবের পারচায়ক। চ্বাস্থারক্ষা সম্বন্ধে নানাবৃপ জ্ঞান ও ধাবণা গ্রীকবা মিনোয়ানদের 
নিকট অর্জন করে। সহরেব আবর্জনা ও মলা জল নিকাশের জন্য মিনোয়ানদের আত 
চমতকার ব্যবস্থা ছিল। 

গ্রীক সভ্যতার উপর আাসরীয় ও বাবিলনীয় সভ্যতার ছাপও সপারস্ফুট। পশ্চিম 

এঁসিয়া মাইনরের গুপাঁনবৌশক আয়োনীয় গ্রীকদের সাঁহত প্রান আযাসরীয় ও ব্যাবিলনীয় 
সভ্যতার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তাহীগ্রস ও ইউফ্রেতিস উপত্যকার সভ্যজাতিদের পর্যবেক্ষণ- 
খ্যাতি ইতিহাস-প্রাসম্ধ। বহু বংসর ধাঁরয়া আশ্চর্য ধৈর্য ও সাঁহফৃতার সাহত ইহারা নানা 
বিষয়ে, বশেষতঃ জ্যোতিষ ও 'চাকৎসাশাস্মে, বহ্ মূল্যবান তথ্যাদি আবিচ্কার করে। প্রত্ব- 
তত্বীয় গবেষণার ফলে আযাসরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা উজ্ভাবত অস্ত্রোপচারের উপযোগণ 
নানা ষল্পাতির কথা জানা গিয়াছে। প্রাশদেহের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কেও ব্যাঁবলনীয়দের 
অনেক গবেষণা আছে। ভেড়ার যকৃতকে নকল কারয়া নির্মত ২০০০ বছরের পুরাতন এক 
মান্তকার ছাঁচ পাওয়া 'গয়াছে, বৃটিশ মিউজিয়ামে এই ছঁচি এক্ষণে সংরাক্ষত আছে। আ্যাঁসরণয় 
ও ব্যাবিলনীয়দের এইরূপ উন্নত চাঁকৎসাবিদ্যা স্বভাবতঃই আয়োন?য় গ্রকদের প্রভাবাষ্বিত 
করে। ইহাদের কাছ হইতে গ্রীকরা যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত ও তথ্যরাঁজ 'শক্ষা কাঁরয়াছিল, 
সেই সঙ্গে ইহাদের নানারূপ ধর্মীবশ্বাঙ্গ ও কুসংস্কারের ছোঁয়াচ হইতেও গ্রাকরা পাঁরন্রাণ 
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পায় নাই। গ্রণক বিজ্ঞানে ব্যাবিলনীয় "বিজ্ঞানের সাঁহত ব্যাবিলনীয় কুসংসকারও একত্রে স্থান 

পাইয়াছে। 
ণমনোয়ান ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ছাড়া 'মশরীঘ সভ্যতার নিকটও গ্রীকরা তাহাদের 

[চাকৎসাবদ্যার জন্য খণী। নানাবিধ উষধ ও ভেষজের জ্ঞান গ্রীকরা িশরীযদের নিকট 

আয়ত্ত করে। চিাকৎসা সম্পাকত নীতিজ্ঞানও তাহাদের 'ীমশর হইতে ধার করা। গ্রীক 

চিকৎসাবদ্যার উপর মশরীয চাঁকৎসাবিদ্যার প্রভাবের আব একাঁট উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এই 

যে, মিশরীযেরা ইমৃহোটেপ্ নামক চিকিৎসককে দেবতার আসনে প্রীতাম্ঠত কারযা তাঁহার 

পৃজার ব্যবস্থা কয়াছিল। গ্রীকরাও তাহাদের পৌরাণিক চিকিৎসক এসকুলাপযাস্কে 

দেবতাজ্ঞানে পূজা কারত। ইমৃহোট্েপ্ ও এস্কুলাপিয়াস্ উভযেই এ্রীতহাঁসক প.ব্য 

ছিলেন এবং উভয়েরই দেবতাব আসনে প্রাতিষ্ঠা গ্রীকদের উপর 'মশবীষ সভ্যতার প্রভাবের 

এক 'নদর্শন। 
গ্রক (টাকংসাশাস্বের উপর পারাসক ও ভারতী চাকংসাশাস্দ্ের অল্প বিস্তর প্রভাবের 

উল্লেখ পাওয়া যায। তবে এই প্রভাবের স্বরূপ ও মাত্রা করূপ ছিল সে সম্বন্ধে নিম্চয 

কারযা ছু বলা যায না। হিপোকরেটিসের বায়ু সম্বন্ধীয় একটি পঠীস্তকায় (17611) 

97 11171615) হিন্দু চিকিৎসাবদ্যার ছু? আভাস পাওয়া যায়। 

৬৭। (১) এথেন্সে এস্কুলাপিয়াসের মান্দরে প্রাচীর গান্রে এই যন্বপাতির খোদাই 'িন্াট 

পাওয়া গগয়াছে; গ্রক আমলে ব্যবহৃত অস্ভ্রোপচারের উপযোগণী কয়েকটি যঙ্তাপাঁতর নমুনা 

এই চিত্র হইতে পাওয়া যাষ। (২) সাধারণ একাট ট্রিফন-বন্্র। (৩) একটি উন্নত ্রিফন-যন্্ন। 

এই ভাবে 'মনোয়ান, ব্যাবিলনীয় ও মশরাঁয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এসিয়া মাইনরের 

আয়োনীয় গ্রকরা এবং ভূমধ্যসাগরীয় কস্, স্লাইডাস্ প্রন্ভীত দ্বীপের ডোরিক গ্রাঁকরা 

৯ 
/ 
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তাহাদের পূর্ববতর্ঁ প্রাচীন সভ্যজাতিদের চিকংসা বিষয়ক 'বাবধ তথ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন 
করে। এইসব বাক্ষপ্ত তথ্য, জ্ঞান ও আভজ্ঞতাকে একন্ন গ্রাথত ও সঞঙ্কালত কাঁরয়া 
স্বযংসম্পূর্ণ এক বিদ্যায় রূপায়িত করিয়া তুলিবার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে গ্রাঁকদের প্রাপ্য । 
খুনম্টপূর্ব সপ্তম শতান্দীর শেষভাগে কস্ ও স্নাইডাসে গ্রীকদের আমরা দর্শন ও শাস্র 
হিসাবে চিকিৎসা বিষধক ব্যাপারের আলোচনা কাঁরতে দেখ। যণ্ঠ ও পণ্ম শতাব্দীতে এই 
বিদ্যা বাঁভিমত উন্নত এবং সনগ্র গ্রীক চিন্তা ও জ্ঞানজগতে ইহা এক 'বাঁশম্ট স্থান আঁধকার 
কারয়া বাঁসমাছে। খ্াীম্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যল্ত গ্রীক 'চকিংসা-বিজ্ঞানের ধারা 
ইীভহাসে ক্ষন দেখা যায। গ্রীক চাকংসার উপব অন্যান্য সভ্যতার প্রভাব ও এই শবদ্যার 
ক্রমাবকাশেব ধারা নক্সার আকারে দেখানো হইল। 

মিনোয়ান সভ্যতা 

| 
স্বাস্থ্য 

মন্দির কৌন্দ্রিক 'চাকৎসাবদ্যা 
সর্পপূজা 

খেিঃ পুও একাদশ শতাব্দীর পূর্বে 

ব্যাবলনীয় সভ্যতা-_. মিশরীয় সভাতা 
নানারূপ আসহাবক শান্ততে বিশ্বাস; । ভৈষজ্যাবজ্ঞান; 
ভৈযজ্যবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও ভাগ্য- , অস্ত্রোপঢার পদ্ধাতি; 
গণনা; চিকিৎসা বিষষক প্রাতথ্ঠান; ৷ চীকৎসকদের দেবতা জ্ঞান, 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর প্রথম আভাস; । যাদ্বাবদ্যা; 
(খণীঃ পু ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী) | 1 খেীঃ পুঃ এম শতাব্দী ও 

তৎপূর্বকাল) 

আয়োনীয় দর্শন 
(খীঃ পুর ৬ম্ত শতাব্দী) 

সাসালর বিদ্যাপশঠ 
টারিপ্রকার মৌলিক পদার্থ, 

জাবদেহ ব্যবচ্ছেদ 
(খতীঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দী) হিপোকোটিস উদ্ভাবিত 

1চাঁকৎসা-বিজ্ঞান 

“ (খুনঃ পৃঃ ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দী) 

এথেচ্সের বিদ্যাপণঠ-____. -আলেকজান্দিয়ার 
.. আ্যারিঙ্টটল্ ৃ বিদ্যাপশঠ 
(খ্ঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্দী) খ 

হিপোক্রেটীয় সংগ্রহ 
(খু৯ঃ পৃঃ ৩০০-এর পরবতর্কাল) 

৬৮। হিপোক্রেটীয় 'চীকংসাবদ্যার এঁতিহাসিক 'ববর্তনের নক্সা। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রক চিকিৎসাবিদ্যা বহু শতবর্ব্যাপধ বহ্ গ্রক মনীষীর 



ধহিপোক্েটিস্ ও হিপোক্রেটীয় সংগ্রহ ১৬৩ 

অক্লান্ত সাধনার ফল। এই সকল মনীষীর অনেকের কথাই বিস্মাতির অতলগর্ভে বলীন 
হইয়াছে। আমরা যে অঙ্প কয়েকজনের কথা জানি তাহাও নানাদক দয়া অসম্পূর্ণ। এই 
অঞ্প কয়েকজনের মধ্যে আল্ক্মাওন, এমৃপডক্লেস ও হপোক্রোটসের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে এই ত্রয়ীই গ্রাক 'চাঁকৎসাবদ্যার স্থাপাঁয়তা। 

আল্ক্মাওন ও এমৃপিডক্লেস্ 

ক্রোটনের আল্ক্মাওন (খেঃ পৃঃ ৫০০) ভ্রুণতত্ববিদু ছিলেন। অস্দ্রোপচার ও 
জশবদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্যে তাঁহার নৈপুণ্যের পাঁরচয় পাওয়া যায়। অপাঁটিক্ নার্ভ বা দৃষ্টি 
কেন্দু প্রসারিত স্নায্ তিনি আঁবচ্কার করেন। মাঁস্তষ্কই সমস্ত অনুভাত ও মননশীন্তব 

কেন্দ্র, তান এইরূপ মনে কাঁরতেন। 
শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে এম্পডক্লেসের কয়েকটি গবেষণা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। রন্ত 

হৃংপি'ড হইতে ও হঙ্ধীপশ্ডের আভনুখে প্রবাহিত হয, তিনি এইরূপ শিক্ষা দিতেন। পদার্থ 
মাত্রেই জল, বায়, আঁগ্ন ও মাত্তকা এই চাঁর মৌলিক উপাদানেব সংামশ্রণে গঠিত-এই 

সুপ্রাচীন গ্রীক মতবাদ এমপিডক্রেস্ প্রথমে উদ্ভাবন করেন। 'চাঁকৎসাবদ্যায এই মতবাদ 
প্রযোগ কাঁরয়া তিনি বলেন যে, দেহে এই চাঁর মৌলক উপাদানের সামঞ্জস্য যথাযথ রাক্ষত 
হইলে তবেই স্বাস্থ অক্ষূপ্ন থাকে, যে কোন কারণে ইহার ব্যাতিক্রম ঘাটলেই ব্যাধি আত্মপ্রকাশ 
করে। এই মতবাদ দীর্ঘকাল গ্রীক টিকংসাবিদ্যাকে প্রভাবাঁন্বিত রাঁখয়াছল। 

হিপোক্রেটিস্ ও হিপোক্রেটীয় সংগ্রহ 

[হিপোক্রেটিস্ গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গুরু ও পাশ্চান্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক। 
তাঁহার প্রদর্শিত নীতি ও পদ্ধতি সর্বকালের জন্য এই বিজ্ঞানের এক আত উচ্চ মান 'নাঁদ্ট 
করিয়া দিয়াছে। শুধু চিকিৎসাবদ্যার ক্ষেহে নহে, সমগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও 
এই মহামনীষী যে আদর্শ ও বাণ” প্রচাব করিয়া ?গিযাছেন তাহার তুলনা পাওয়া ভার। 

হিপোকটিসেব রচনা সম্বন্ধে কিছু আনশ্চয়তা আছে। তাঁহার নানে প্রচালত বহয গ্রন্থ 
ও বচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও কোন্ গ্রন্থগুলি হিপোক্রেটিসের রাচত আর কোন্গয্ুলিই বা 
হিপোক্রোটস্-পন্থণ অন্যান্য চাকংসা-বজ্ঞানীদের রচিত, তাহা এতহাসিকেরা বহ গবষেণা৷ 
ও পারশ্রম সত্বেও এ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে বাঁলতে সমর্থ হন নাই। হিপোকেটীয় চিকিৎসা- 
গ্রহ নামে যে ?ীবপুল গ্রন্থরাজ আমাদের হাতে আসিয়া পেশীছযাছে তাহা মূলতঃ 'বাঁভন্ল 

সময়ের ও বাভন্ন দেশের [হিপোক্রেটিস-পল্থ চিকিৎসকাঁদগের সদীর্ঘ আঁভজ্ঞতা ও 
পর্যবেক্ষণের ফল। এই সংগ্রহ যে নানা হাতের রচনা, গ্রন্থের বিপরাতাত্মক মতবাদ ও 

অসংলগন আলোচনা তাহার অকাট্য প্রমাণ। তথাঁপ আশ্চর্য এই যে, এইসব রচনার অন্তার্নীহত 
বাণী, নীতি ও উপদেশ এক; আদর্শও এক। প্রত্যেক গ্রল্থই এক আভন্ন নীতি, আদর্শ ও 
পদ্ধাতর ইঞ্গিত দিয়াছে এবং এই মূল বিষষে হিপোকেটীয় সংগ্রহের সংহাতি কোথাও এতটুকু 
ক্ষুপ্ হয নাই। এই নীতি, আদর্শ ও পর্ধাতর সাহতই হিপোক্রেটিসের নাম ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত। হিপোকোটসের স্বরাঁচিত গ্রন্থ বা রচনা সম্বন্ধে যত আঁনশ্য়তাই থাকুক না কেন, 
[তাঁনই যে এই সংগ্রহের মূল ও প্রার্থামক অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই। 

সংক্ষিপ্ত জীবনশী £ হিপোক্রেটীয় রচনার এই আনিশ্য়তা সত্বেও হিপোক্ষেটিস্ এীতিহাঁসক 
পুরুষ । ৪৬০ খুটঃ পূর্বান্দের অনুরূপ সময়ে তিনি কস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 
মৃত্যুকাল ধার্য হইযাছে খু: পৃঃ ৩৭৭ হইতে ৩৫৯ অবন্দের মধ্যে। শেষোস্ত অব্দ সত্য 
হইলে হপোক্রেটিসের মৃত্যু ঘটে ১০১ বংসর বয়সে। চিকিংসকের পক্ষে এরূপ দীর্ঘজশবন 
লাভ অবশ্য অসম্ভব নহে। হিপোকরেটিস্ ভ্রাম্যমান জীবন যাপন কারতেন। কস, থিবৃস্, 



১৬৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

এথেন্স, গ্রেস, থেসালি প্রভৃতি নানাস্থানে তাঁহার কর্মময় জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তাঁহার সমসামায়ক ও বয়ঃকাঁনষ্ঠ গ্লেটো নিজের রচনায় শ্রদ্ধার সাঁহত হিপোক্োটসের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। হিপোক্রোটিসের শ্রিষ্দের মধ্যে তাঁহার দুই পূত্র ও জামাতার নাম 
পাওয়া যায়। আরিষ্টট্ল্ এই জামাতার কাজের কথা উল্লেখ করেন। থেসালিতে 
িপোক্লেটিসের কবরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

[হপোক্রোটিসের জশীবভাবস্থায় রচিত কোন চিত্র বা মর্মর মূর্তি সংরক্ষিত হয় নাই। 
তাঁহার মৃত্যুর বহু পরে গ্রাঁকরা তাহাদের এই প্রাচীন "প্রয় চিকিৎসকের এক কজ্পিত মর্মর 
মার্ত নি্মনণ কারয়াছিল। আসল হিপোক্োটসের সাহত এই কজ্পিত মূর্তির কোন সাদশ্য 
থাকুক বা না থাকুক, গ্রীকরা তাহাদের 'প্রয় ও আদর্শ চাকৎসককে কিরূপ মূর্তিতে দেখিতে 
চাঁহযাছিপ, ইহা তাহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধার, স্থির, সৌম্যদর্শন এবং ন্যায়পরায়ণতা 
ও জ্ঞ।নের প্রতীক এই প্রস্তর মৃতিশটি হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্য দিয়া হপোক্রোটস্ নামক 
যে মন্মধ্য-চাঁরত্রের পারচয় পাওযা যায়, সেই ঢারন্রের সাহত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা কাঁরয়াছে। 
মানুষ যুগে যুগে এই মূতিশটর উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধাঞ্জীল নিবেদন কারিবে। 

হিপোক্রেটিস্ কর্তৃক প্রদার্শত চিকিৎসা-পদ্ধাতর সার কথা হইল পযবেক্ষণ ও পরীক্ষা । 
চাকংসা-ব্যবস্থায় পরনক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ প্রবর্তন করিয়া 'তাঁন যুগান্তর আনষন 
করেন। যাদু ও মন্ত্ের কবল হইতে উদ্ধার করিযা 'চাকংসাবদ্যাকে তান প্রকৃত বিজ্ঞানের 
আদর্শে ঢালিযা সাজাইলেন। মত ও তত্র সাহত পর্ধবেক্ষণ ও ব্যবহাঁরক আঁভিজ্ঞতার 
মিলন ঘটাইলেন। তাঁন বাঁললেন, শুধু অলীক কম্পনা ও প্রজ্ঞার দ্বারা চাকৎসা-সমস্যার 

সমাধান অসম্ভব, তাহার জন) প্রয়োজন--প্রতিনিহত পরণক্ষা ও ব্যবহারিক আঁভজ্ঞ্রতা। 
'কেন হইতেছে'-এর পারবর্তে করুপে হইতেছে"_এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর "চাকংসা- 
বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নাতি সাধিত হইবে, তিনি এই মত প্রচাব কাঁরতেন। যাহারা 'কেন'র প্রশ্ন 
লইয়া মাথা ঘামাইতে চায় তাহাদের তিনি অনাধগম্য নভোমণ্ভল ও ভূগভে'র জটিল রহস্য 
সম্বন্ধে গবেষণা করিবার পরামর্শ দতেন। কিণ্তু চাকংসা সংকান্ত গবেষণা সফলকাম 
হইতে হইলে বহ্াদনের ও বহু লোকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলে এই বিদ্যা 
যে নিভ'রযোগ্য প্রচুর তথ্যের সমাবেশ হইযাছে ও অনেক প্রযোজনধয় নীতি ও পদ্ধাতি 
আবিত্কৃত হইযাছে, চাঁকংসা-বিজ্ঞানীকে সেই তথ্য ও নীতির 'ভান্ততে অগ্রসর হইতে হইবে। 
হিপোক্রোটস্ তাঁহার নিজের গবেষণা ও রচনায পরম নিষ্ঠার সাহত এই আদর্শ পালন কারয়া 
চাঁয়াছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটানাভাবে তান বহ্ রোগের গাঁত, পাঁরবর্তন ও 
পারণাত পযবেক্ষণ কাঁরয়া পরে তাহা নিখতভাবে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। আঁতশযোন্ত ও 
কুসংসকারজানত মন্তব্যবা্জত রোগের এই বর্ণনাগনীল হিপোরেটিসের বৈজ্ঞানিক মনের শ্রেচ্চ 
পারচয। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ নিখত ও নির্ভুল বর্ণনা দৃই হাজাব বংসরের চিকিংসা- 
শাস্ের ইতিহাসেও বিরল। এইরূপ বর্ণনার একটি দক্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 

“আরিস্টিয়নের সাহত যে মাহলাঁট বাস করিত, তাহার গলার প্রদাহ হইয়াছিল। প্রথমে তাহার 
জিহবার পাঁড়া দেখা দেয়; স্বর অসংলগ্ন, জিহবা রাস্তমবর্ণ ও শুচ্ক। প্রথম 'দিবস_কম্পন ও দেহে 
জবরের আবির্ভাব । তৃতাঁয় দিবস-শৈত্য, ভীষণ জহব, গলার ও বক্ষের দূই পাশ কঠিন এবং রান্তিম- 
বর্ণ ধারণ কয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে; অপ্পাপ্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশ ঠান্ডা ও বিবর্ণ; *বাস উঠিতেছে; পানীষ 
নাসারম্ধরপথে বাহির হইয়া যাইতেছে, মাহলা গলাধঃকরণে অসমর্থ, অন্ত ও মূন্রাশয়ের নিঃসরণকিয়া 
বন্ধ। চতুর্থ দিবস--সমস্ত লক্ষণগলির প্রবলতর আকার ধারণ। পণ্ম দিবস-_মাঁহলার মৃত্যু হইল ।”* 

উপ্ারউন্ত বর্ণনা ভিপাঁথারয়া রোগের একটি উদাহরণ। একালের কোন চিকিংসকের 
পক্ষেও এই রোগের সংক্ষিপ্ততর ও উতকৃদ্টতর বর্ণনা দেওয়া কঠিন। 
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হিপোক্েটিস্ ও হিপোক্েনীয় সংগ্রহ ১৬৫ 

শল্য-চিকিৎসা সম্বন্ধে হিপোক্রেটীয সংগ্রহে বিশদ বিবরণ আছে। ৫0710611)17£ 1116 
£ 17715 27 ১1567) শীর্ষক একাটি ছোট নোট বই-এ আস্দ্রোপচার সম্বন্ধে যেসব ব্যবস্থা 

ও উপদেশের বর্ণনা পাওযা যায় তাহা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। এইসব ব্যবস্থায় ও উপদেশে 
রীতিমত আধুনিকতার ছাপ আছে। অস্বোপচারের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত, সেখানে কি দি 
ব্যবস্থা অপরিহার্য, শল্য-চাকংসকের কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উাঁচত 
ইত্যাঁদ নানা প্রয়োজনীষ বিষয়ের পৃঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই াববরণের 
(বঙ্গানুবাদ) িষদংশ উদ্ধৃত করা গেল। 

'অস্ত্র-চিকিৎসাব কাজে প্রযোজনীষফ আনূষাঞ্গক হইল- রোগশ, শল্য-চিকংসক, সহকাবগণ, 
যন্ত্রপাতি, আলো এবং কোথাষ 'িভাবে তাহা স্থাপিত হইবে তাহার ব্যবস্থা, বোগশর দেহ ও যংত্রপাতিব 
সরঞ্জাম। উপবিষ্ট অথবা দণ্ডাযমান অবস্থায অস্ত্র-চাকংসককে এরূপ স্থান গ্রহণ কাঁবিতে হইবে যাহাতে 
রোগীব দেহেব অস্ব্রোপচারের স্থান আলোব ব্যবস্থাব দিক হইতে চিকিংসকের অবস্থান সুবিধাজনক হয়। 
স্বাভাবক অথবা কৃত্রিম উভযাঁবধ আলো সোজা অথবা তী্কভাবে ব্যবহার কবা যাইতে পাবে।' 

অস্ব-চীকংসকেব উপরও অনেক মূল্যবান 'ীনেশে আছে। 

চিকংসকের) নখ অঞ্গুলশ হইতে খুব বেশী ঝাহর হইয়া থাকা অথবা খুব ছোট থাকাও উচিত 
নহে। অঙ্গুলীব অগ্রভাগ ব্যবহাব কারতে অভ্যাস কর। অস্ত্রোপচার সংক্রা্ত সকল রকম 'ক্রয়া 
একহাতে ও একসঙ্গে দুই হাতে সম্পাদন কাঁরতে অভ্যাস কর। তোমাব উদ্দেশ্য হইবে দক্ষতা, দ্ুততা, 
বেদনাহীনতা, সৌন্টব ও তৎপবতা আযন্ত কবা। যাহারা রোগণীব তত্বাবধানের কাজে নিয্স্ত 
আছে, চাহিবামান্ত তাহাবা যেন অস্ব্রেপচারেব সবঞ্জাম তোমার কাছে পেশছাইয়া দেয় এবং একই কালে 
বোগীব দেহ শস্ত অথচ 'স্থরভাবে ধারযা বাখে, মৌনতা রক্ষা করে ও উধর্তন কমণারীদের 
আজ্ঞানূবতঁ থাকে ।' 

ইহার মধ কঠোব নিয়মানুবার্ততার নির্দেশ বর্তমান। আধুনককালের অস্ব্রোপঢার 
গৃহের ব্যবস্থা ও নিযমকানুনের সাহত ইহার 'কির্প ঘাঁনষ্ঠ সাদৃশ্য রাহয়াছে তাহা লক্ষ 
কারবাব মত । 

মাথার খাল বা করোটিতে আঘাতজাঁনত ক্ষতস্থান অস্ভ্রোপচার সম্বন্ধে 077 116 
11 04)1605 91 1/৫ 716০৫ নামক গ্রন্থে নানা নিদে'শ পাওয়া যায। গুরুতর আঘাতের 

ফলে খ্াঁলর হাড় ভাঁঞ্গায়া গেলে ভাঙ্গা হাড় খাঁড়য়া বাহর করিতে হয়। এইরূপ অস্লোপচারের 
নাম "দ্রফাইীনং' এবং এই কার্যে ব্যবহৃত অস্ত্রের নাম "দ্রীফন'। ইহা একটি গোলাকৃতি করাত 
বিশেষ। ইহাব মধ্যদেশে একটি তঁক্ষখাগ্র কটা সংলগন থাকে । করোটির ক্ষতস্থানে দ্রিফন 

স্থাপন কাঁরয়া হাতল ঘুরাইলে করাত গোলভাবে আঁস্থ কাটিয়া বাহর কারযা আনিবে। এই 
কার্যে বিশেষ দক্ষতা ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। ট্রীফনের সাহায্যে অদ্প্োপচারের 
সময শল্য-চিকিংসকের কোন্ কোন্ বিষয়ে সতক্ভা অবলম্বন করা উচত 0% 17 
11 9105 ০1 £/6 4162৫ নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 

হিপোক্রেটিসের বচন £ হপোক্েটীয় সংগ্রহের মধ্যে হপোক্রেটিসের বচন বা 
1819101151015 বিশেষ গযরুত্ষপূর্ণ। এই বচনগ্ল স্বয়ং হিপোক্রেটিস কর্তৃক লিখিত 
বলিয়া অন্ামত হয়। প্রবীণ চিকিৎসকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল এই বচনগাল। আতি 
সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে ইহা লিখিত এবং সম্ভবতঃ 'হিপোক্রেটিসের বদ্ধ-বয়সের রচনা। 
নিম্নে এই বচনগ্যালর কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল। 

“জীবন স্ব্পমেয়াদী এবং কলাকৌশল অঞ্জনের কাল দশর্ঘ; গিপদ ক্ষণিকের; পরণক্ষার দায় আছে; 
কতব্যি 'নর্ধারণ সুকঠিন। 'চাকংসককে কর্তব্য পালনের জনাই যে শধ প্রস্তৃত থাকিতে হইবে তাহা 
নহে- রোগা, সহকারিব্ন্দ ও বাহ্যিক অবস্থা সব কিছুর উপরেই আরোগ্যলাভ নির্ভর করে। 

“কারণ ছাড়া ক্লান্তি রোগের নিদেশিক।” 
“কৃশকায় অপেক্ষা আঁতিশয় স্ধূলকায় ব্যন্তর আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিকতর প্রবল!” 
“রোগে নিদ্রা ক্ষাতকর হইলে ইহা অতি মারাত্মক লক্ষণ বূঁকিতে হইবে” 



১৬৬ বিজ্ঞানের ইীতিহাপ 

“দীর্ঘ রোগভোগের পব উত্তমরূপে আহারাঁদ সত্বেও পনাম্টসাধন না হওয়া দুর্লক্ষণ।” 
“আধিকাংশ ক্ষেত্রে অঠারো হইতে পদ্মাত্রশ বংসব বয়সের মধ্যে ষক্ষযা রোগের আক্রমণ ঘটে ।” 

“ধনষ্টংকাব রোগাক্রান্ত ব্যান্তর হয চারদিনেব মধ্যে মৃত্যু হইবে, অথবা এই চার দিন 'টাকয়া 
থাকলে সে সুস্থ হইযা উঠবে?” 

“চাঁলপশ হইতে ফট বংসব বধস্ বান্তদের মধ্যে সন্ন্যাস বোগের বিশেষ প্রাদুভণব দ্ট হয।” 

ছিপোক্রেটীয় শপথ £ সর্বশেষে হিপোক্রেটীয় শপথ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 
চাক্ৎসা-বস্ততে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে প্রত্যেক শিক্ষানবীসকে এই শপথ গ্রহণ কাঁরতে হয়। 
অন্যাপি এই শপথ গ্রহণের ঝবস্থা সবদেশে বলবৎ আছে। হপোক্রেটীয় শপথ রচনার কাল 
[ঠিক ঝাবধা বলা ঘষ না। বর্তমানে যে আকারে এই শপথাঁট পাওয়া যায তাহা [নঃসংশষে 
[হপোঞ্েটসের বহু পববতাঁ কালের রচনা । আবার এই শপথের কিছ কিছু অংশ যে হপো- 
ক্রোটসেরও পূর্বে বচিত হইযাছিল, পাঁণ্ডতেরা এইবৃূপ আভনতও পোষণ করেন। খুঃ পূঃ 
[দ্বিতীয় মিলেনিযমে মিশরীয় প্যাঁপরাসে এই শপথের কিষদংশ পাওয়া যায়। বে সময়েই 
রাত হউক না কেন, হপোক্রোটসৃ-পল্থী চিকিংসকেরা যে কিরূপ সুনহান আদর্শ ও 
সেব্রতের দ্বারা অনপ্রাণত ও উদ্বুদ্ধ হহয়াঁছলেন, এই শপথ তাহার একটি প্রমাণ এবং 
তাহাতেই ইহার গুর্ত্ব। চিকৎসাশাস্তে শিক্ষানবীস হইবার পূর্বে ছান্র বালতেছে ঃ- 

'সমপ্ত দেবদেবখকে সাক্ষী মানিয়া সর্ববোগহব আপোলোব নামে আম শপথ কাঁবতোছি যে, এই 
শপথ ও ইহা খলাখত সভগনীল আমি আমাব 'বচাববাঁদ্ধ অনুসাবে যথাসাধ্য পালন কাঁবব। 

শ্যান আমাকে এই বদ্যা শক্ষাদান কারযাছেন তাঁহাকে আমাব গেজ িতাম'তাব ন্যায গণ্য 
কাবব। যাঁদ প্রযোজন হয আমার সাববস্তু তাঁহাৰ সাঁহত ভাগ করিযা লইব এবং তাঁহাব প্রযোজনীষ 
দ্রবং সবববাহ কাঁবব। তাঁহাব সম্তানসন্তাতদেব আম 'নজ ভ্রতৃবৎ দোঁখব এবং তাহারা এই "বিদ্যা 
অধাযনে আভিলাষী হইলে 'বিনা বেতনে বা বিনা সর্তে আম এই 'বিদা তাহাদের শিখাইব। অনুশাসন, 
বন্তৃতা ও সব্প্রকার অধ্যাপনাব সাহায্যে আমাব নিজ সন্তানদেবই শুধু নহে, আমাব শিক্ষকের 
বা এবং এইবপ শপথ ও চুন্ততে আবদ্ধ শিশুদেব চিকিৎসা সংক্রান্ত আইন অনুসাবে আঁম 
ই বিদ্যা ?িক্ষা খ্দব। 

'আঁম যে পথ্যাপথা 'বাধর নরেশ দিব তাহা আমার যোগ্যতা ও 'বিঠারবৃদ্ধ অনুসাবে বোগণীদেব 
উপকারাথেই িধাধিত হইবে, তাহাদের অপকার বা ক্ষাতর 'নামন্ত নহে। আমাব কাছে মাহলেও 
ঝাহাকেও আঁম কোন মারাত্বক ওঁষধ বা ওষধেব পরামর্শ দিব না, িশেষতঃ কোন স্মীলোককে ভ্রুণ 
হওযাষ সাহাযা কাঁবব না। যে গৃহেই আমি প্রবেশ কাঁর না কেন, সেখানে বোগীব উপকাবার্থে আম 
যাইব এবং সর্বপ্রকার আঁনিস্ট সাধনের চেষ্টা বা ভ্রপ্টতা হইতে, বিশেষতঃ স্বাধমন অথবা ব্লশতদাস পুব্ষ 
বা স্তীলোককে প্রপ্ধ কাববাব অপচ্েত্টা হইতে বিরত থাকিব। বোগখর শুশ্রুষাব ব্যাপারে অথবা 
তাহা ছাড়াও মানুষের ব্যান্তগত জীবন সম্বন্ধে আম যাঁদ এমন কিছু দোঁখ বা শান যাহা প্রকাশ 
করা অন,চত, আম তাহা গোপন বাঁখব এবং এইর.প বিষয়কে পাঁবন্ত গুপ্ত তত্ব হসাবে গণ্য কাবিব। 
আমার জখবন' ও শ।লাকে আম িশহ্ধে ও পাঁবত্র রাঁখব। 

'এই শপথ যাঁদ পালন কাঁরতে পাব ও ইহাতে দ্র্ট না হই, তবে সর্ককালে ও সকল লোকে 
প্রশংসার পান্ত হইযা আমি যেন আমার জীবন ও শাস্তু সমভাবে উপভোগ কাঁরতে পাঁব। ইহা লঙ্ঘন 
কারয়া শপথদ্রষ্ট হইলে আমার ভাগো যেন ইহার 'বপরশতখট ঘটে।' 

চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উন্নততর আদর্শ আর কি হইতে পাবে? যুগে যুগে 
এই আদর্শ চিকিৎসককে ন্যায়, সতা ও সেবার পথে আঁবচাঁলত রাখিয়াছে। 

পরশীক্ষত সত্যের উপর হিপোক্লোটিসের ও হিপোকেটিস্পল্থী অন্যান্য চিকিংসক ও 
শবজ্ঞানীর গুরুত্ব আরোপের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা কাঁরয়াছ। এই সত্য উপলাম্ধি 
কাঁরয়া হপোক্রেটস্ বিজ্ঞানের প্রকৃত রাজপথের সম্ধান দয়াছিলেন। নিল পরাক্ষালব্ধ 
তোর আঁবচ্কার ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত যে সম্ভব নহে 'হিপোক্রেটিসের এই বাণধ ও উপদেশ 
পরবতর্ঁ বিজ্ঞানীরা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রজ্ঞাবাদের মোহে গ্রীক বিজ্ঞানী ও দাশশনকেরা 
এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছলেন ষে, ষল্মপাতির সাহায্যে হাতেকলমে পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণের 
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কাজকে তাঁহারা অবজ্ঞার দৃষ্টতে দেখিতে 'শাখয়াছিলেন। ইহাতে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত 
বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়া পড়ে। তথাপি চিন্তাজগতে গ্রণকদের আধিপত্য যতাঁদন বজায ছিল 

এই আদর্শ ততাঁদন একেবারে ম্লান হইতে পারে নাই। রোমক সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর এই 
আদর্শের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে এবং বিজ্ঞানের স্থান আঁধকার করে যাদ্যাবদ্যা, প্রেততত্ব ইত্যাঁদ। 
ইউবোপে অন্ধকার যুগেব সূত্রপাতও তখন হইতে। রজার বেকন ও রেণেশাঁসীয় বিজ্ঞানীদের 
চেষ্টাঘ হপোক্রোটসের আদর্শ পূনঃপ্রাতিম্ঠিত হইলে বিজ্ঞান আবার নবজনবন লাভ করে এবং 
অপ্রাতহত গাঁততে আবার সুরু হয তাহার জয়যা্রা। 

৪-৬। আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ধান ও পতন এবং প্লেটো-আযারিষ্টট্লের 
বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ভবের সামাঁজক ও রাজনোতিক কারণ 

থালেস্ প্রমুখ মাইলেশীয় বিজ্ঞানী ও দার্শীনকদের গবেষণা ও চিন্তাধাবা হইতে স.র. 

কাঁবযা লিউাসপৃপাস ও ডিমোক্রিটাসের আণবিক মতবাদ এবং 'হপোক্রেটিস্ ও হিপোক্রোটিস 
পল্থীদের চাকংসাবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার কাল পর্যন্ত এই দুইশত বংসরেব (খু পূঃ 
৬০০-৪০০) 'বজ্ঞান-চর্চাব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বৈজ্ঞাঁনক চিন্তাধাবার ইতিহাসের 
এক আত গৌঁরবময অধ্যায়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। মাইলেটাস-, কস, ইফাঁসাস-, ক্রোটন, 
ইলযা, আক্াগাস্ প্রভীতি ভূমধাসাগরের উপকৃলবতরশ ও দ্বীপবতরঁ আযোনীয় গ্রাঁকাদের 
বিখ্যাত উপনিবেশগুলিকে কেন্দ্র কাবযা যে বিজ্ঞান ও দর্শন গাঁড়যা উঠিযাছিল, এীতিহাঁসিকগণ 
তাহাকে আয়োনশয বিজ্ঞান ও দর্শন নামে আভাহিত কঁরিযাছেন। শুধু ভৌগোলিক কাবণেই 
আযোনীষ বিজ্ঞানের বিশেষত্ব নহে। প্রাচীন মিশর ও ব্যাঁবলনেব দুই সহস্র বংসরের 
জ্যামিতি, গাঁণত, জ্যোতিষ ও রসায়নের ক্ষীণ ও মন্থব স্রোতা্বনীকে আযোনীষ গ্রগকবা 
স্বকীষ চিন্তা ও উদ্ভাবনী শীল্তবলে বিপুল বেগে বিভিন্ন ধারায প্রবাহিত ও পাঁরচালিত 
কাঁবযা 'বজ্ঞানেব ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করিল। পৃবোহিত-কবাঁলিত বিভিন্ন নিদ্যাকে একটু 
গ্রাথত কবিযা সেই বিদ্যার পাঁরপ্রোক্ষতে এক নূতন জগত ও পাঁথবী পরিক্পনায় তাহারা 
উদ্যোগী হইল। সংস্কারমূক্ত স্বাধীন চিন্তাধারার সুস্থ পারবেশে যে বিজ্ঞান ও দর্শনের 
জন্ম হইল, তাহাই আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আদি জননী। 

আয়োনীয় বিজ্ঞানে বস্ভুবাদ-শ্রমের মর্যাদা 

আযোনীয বিজ্ঞানের ভার একাঁট বশেষত্ব এই যে, ইহা বস্তুবাদী । পাঁথবী, (বিশ্বর্রহমাণ্ড 
ও তাহার অন্তভূর্তি দৃশ্যমান ও অদৃশামান যাবতীয় বস্তু যে প্রাকীতিক কারণে উচ্ডুত হইয়াছে 
এবং প্রত্যেক ঘটনাব পশ্চাতে যে একটি সহজ সরল কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, এই বিশবাস 
আযোনীয় বিভান ও দর্শনের মৃূলতত্; বিজ্ঞানে ইহাই তাহার নৃতন অন্তর্দ্টি। এই 

অন্তর্দৃষ্টিবলেই ব্রহনাণ্ড যে একাঁট প্রার্থীমক মৌলিক উপাদান হইতে উদ্ভূত, এইরূপ 
পরিকজ্পনা। থালেসের মনে হইল, এই প্রার্থীমক উপাদান জল; আনাঁক্সমেনেস্ বাঁললেন, 
ইহা বায়ু; হেরাক্রিটাসের প্রত্যয় হইল আঁগ্ন ছাড়া এই উপাদান আর 'কছুই হইতে পারে 
না। সংখ্যাতত্ব-বিশারদ্ পথাগোরাঁয়দের পরিকল্পনায় পূর্ণ সংখ্যা বা 'মোনাড' সষ্ট-রহসোর 
মূলাধার, পরমাণ্বাদীরা জাহির করিলেন, অদৃশ্য আতি ক্ষুদ্র বস্তৃকাণকা বা পরমাণুই 
আঁদম উপাদান এবং এই পরমাণ্দের সমন্বয়েই বস্তু, পাঁথবী ও জ্যোতি্কদের উৎপাস্ত। 
পৌরাণিক উপাখ্যান, অন্ধ ধর্ম ও সংস্কারের ভীন্ততে রচিত এক কাজ্পাঁনক, আতিগপ্রাকৃত ও 
উদ্ভট পৃথিবী ও গ্রহম্নাড পাঁরকজ্পনার পাঁরবর্তে দৈনন্দিন সাধারণ আঁভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের 
'ভীন্ততে পৃথিবী ও নৈসার্গক পাঁরবেশকে বৃঝিবার চেক্টা চিম্তাজগতের এক আঁতি অভিনব ও 
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বৈপ্লবিক ঘটনা । আয়োনীয় গ্রকরা ব্যাবলন ও মিশরের পুরোহতদের 'নকট ব্যবহাঁরক 
আঁভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষ, ভেষজাবদ্যা, জ্যামিতি ও গাঁণত সম্বন্ধীয় শিক্ষার জন্য 
পুরাপুরি ধণশী। কিন্তু পর্যবেক্ষণমূলক বিদ্যার সাহত য্বান্তমূলক চিন্তার সংযোজনার 
ফলে এই যে নৃতন বৈজ্ঞানিক দ'ষ্টিভঙ্গীর জল্ম হইল, মানুষের চিন্তাধারায় ইহা এক 
অভূতপূর্ব বিস্লবের জন্য দায়ী। 

এই বস্তুবাদী দাঁম্টভঙ্গণী কেবল চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের স্বরূপ, ব্রহয্রান্ডের উৎপান্ত প্রভাতি 
নৈসার্গক প্রশ্নের সমাধানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। মানুষের দৈনান্দন জীবনযাত্রার নানা সমস্যা 
সমাধানের কার্যেও এই দাচ্টভঙ্গীর প্রয়োগ দোঁখতে পাওয়া যায়। এই প্রয়োগের ফলে 
নানাবিধ যাল্সিক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। স্কাইদীর আযনাকার্সস্ (খুশঃ পৃঃ ৫৯২) 
কুমোরের চাকা এবং চিওসের গ্লাউকাস্ খেঃ পুঃ ৫৫০) ঝালা দিয়া লোহা জাঁড়বার নূতন 
কৌশল আবিচ্কার করেন। সামোসের থওডোরাস্ রি পু ৫৩২) লেদ্, চাবি, সমতলদর্শক 

যন্গা, স্কেল, রূল, পতল ঢালাই কারবার উন্নততর পদ্ধাত, নানার্প যন্দ ও 1শল্প-পদ্ধাতি 

আবিদ্কারেব জন্য প্রাসম্ধ। থালেসের জ্যামাতক ও গাণিতিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 
সমদ্রপথে জাহাজ চলাচল নিরাপদ ও নিভ'রযোগ্য করা। নাঁবকদের স্াবধার জন্যই 
আনাক্সিম্যা্ডার পাঁথবীর মানাচন্র প্রণয়ন কারয়াছিলেন। 

এইসব যাল্তিক আবিচ্কারকদের মর্যাদাও বড় কম ছিল না। জ্যানাকার্সস্, ্লাউকাস 
ও ঘিওডোরাস্ প্রভাব ও প্রতিপান্তশালণ ব্যান্ত ছিলেন; দেশের লোকেরা তাঁহাদের বিশেষ 
শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। তখন শ্রমের মর্যাদা ছিল এবং ব্যবসায়ী ও বাঁণক্ সম্প্রদায় প্রায় ক্ষেত্রেই 
রাজনৈতিক ও রান্্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। খুগঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীব প্রথমভাগে সোলন 
এথেন্সের নাগাঁরক জীবনযারার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে শ্রম-মর্যাদা আদশের প্রচারে 
উদ্যোগী হন। তিনি এক আইন প্রণয়নের দ্বারা পিতার পক্ষে সন্তানকে পণাঁথগত বিদ্যা 
শিক্ষার সঙ্গে সঞ্গো কাঁরগাঁর অথবা ব্যবসায়-সংক্লান্ত যে কোন একটি বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা বিধিবদ্ধ করেন। পিতা এই দাঁষত্ব পালনে অক্ষম হইলে বা অবহেলা কাঁবলে 
বৃদ্ধ বয়সে তাহার ভরণপোষণেব কোন দায়িত্ব সন্তানের থাকবে না। প্লুটার্ক আয়োনীয 
গ্রঁকদের এই শ্রম-মর্ধাদা সম্বন্ধে লাখয়াছেন__“সে সময় কাজ করায় কোন লজ্জা ছিল না এবং 
ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সাঁহত সংশলম্ট থাঁকিবার জন্য কাহাকেও সমাজে নিকৃষ্ট গণ্য করা হইত 
না।” গ্রীক শব্দ ১001)1% বা জ্ঞানের অর্থ ছিল শক্প ও যল্ত সম্পার্কত দৃক্ষতা, নিছক 
অপার্থব জহ্পনা-কম্পনা নহে।* 

শ্রমের মর্যাদাবোধ, শিল্পান্নাত ও উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থার মুলে যে টেকাঁনক বা 
কারগাঁর বিদ্যা রহিয়াছে, তাহার প্রাত চিন্তাশীল বিজ্ঞান ও দার্শীনকদের সুস্থ ও 
সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের ফলে আয়োনশয়রা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরশক্ষার আদর্শ 
স্থাপন কাঁরতে সক্ষম হয়। ৬ ৯৮ দত 88 
আরোপ এবং 'িউাঁসপৃপাস-ডিমোক্িটাসের আপাবক তত্ব শ্রম-ম্ষাদাহণীন পাঁরবেশে সম্ভবপর 
হইত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

সক্রেটিস্, গ্লেটো ও আযারিষ্টটলের আঁবর্ভাবের পর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চ্টার ভারকেন্দ্ 
এসিয়া মাইনর ও দক্ষিণ ইতালশর উপকৃলবতরঁ ও ভূমধাসাগরায় দ্বীপবতর্ঁ আয়োনীয় 
উপনিবেশ হইতে গ্রধসের নূতন রাজধানশ এথেল্সে স্থানান্তারত হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনের 
আবার দিক পাঁরবর্তন ঘটে। সক্রেটিস ও প্লেটো বস্তুবাদ দর্শন পাঁরত্যাগ কারয়া 

+ 19011181711) চিএ 21৫6 50৮70, 70১, 28, 



আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শন ১৬৯ 

অধ্যাত্মববাদী প্রজ্ঞার দর্শন সান্ট করিলেন। তাঁহারা বাললেন, সমস্ত জ্ঞানের উৎস মননশান্ত 
ও 'চন্তাশান্তি। মননশান্তি ও চিন্তাশান্তর দ্বারাই মানুষের ও বস্তুজগতের সর্বপ্রকার সমস্যার 
ও রহস্যের সমাধান সম্ভবপর এবং এই শান্তর আঁধকারী হইবার পক্ষে ব্বহাঁরক আঁভজ্ঞতা ও 

পর্যবেক্ষণ নিষ্প্রযোজন। সক্োটস্ ও গ্লেটোর জোরালো অধ্যাত্মবাদী, ভাববাদী ও মায়াবাদী 
দর্শনেব চাপে আযোনীযদের বস্তুবাদ, প্রকৃতিবাদ, পরমাণুবাদ ও সর্বোপাঁর পয বেক্ষণের 
আদর্শ একে একে তলাইয়া গেল। 

আয়োনীয়রা ব্রহযান্ডের উৎপান্তর মূলে ক্রমাবকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়াছল; স্লেটোব 
মতে ব্রহয়ান্ড সৃষ্ট হইযাছে। আযারন্টটলের ব্রহ্যান্ড-তত্বের মূলে রাহয়াছে 111)17)00 

১10২০), অর্থাৎ অচল চালক, স্বযং ভগবান 'যাঁন এশ্বারক নিষমে গ্রহ ও জ্যোতজ্কদেব 
চালনা করিষা থাকেন। স্লেটোর ব্রহমান্ডের সারবস্তু 'কস্মসৃ' সজীব, মানবদেহ ও আত্মার 
সহিত তাহার প্রত্ক্ষ যোগ আছে। বস্তুজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত নহে; ইহ। 
প্রকৃতপক্ষে এক অদশা, দুর্জয়, অলৌিক, অশরাবী আদ্যাশীন্তর দ্বাবা চাঁলত হইতেছে। 
তাবপব ইন্দ্িষলব্ধ সতা যে প্রকৃত সত্য নহে, প্রকৃত সতা উপলাব্ধ কাবতে হইলে যে 1চন্তা 
শুদ্ধবূদ্ধি, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দন্টির আশ্রয় গ্রহণ অপাবিহার্য, সে সম্বন্ধে স্লেটো বলেন, 
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অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শজনিত সর্বপ্রকার দেহানুভূতিব উধের্য উঠিষা একমাত্র আত্মাব এ*বাবিক 
অন্তর্দান্টবলে যে কোন জানিস সম্বন্ধে চবম ও সম্যক্ জ্ঞানলাভ সম্ভব। তাহা হইলে 
নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলে দ্াঘ্টপাত কাঁরযা, রাতির পর রাত গ্রহ-নক্ষঘ্রের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া 
তাহাদের বাঁচত্র ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, তাহার কি কোন মূল্য আছে? 
161/1)11-এ প্লেটো লিখিয়াছেন, এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞান 'নিশ্যই আতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর । 
জ্যোতিচ্কদের স্ববৃপ, গাঁতি, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় একমার বাদ্ধি ও খাঁশান্তর দ্বারা বুঝিতে 
হইবে, পর্যবেক্ষণে মাধ্যমে নহে। জ্যামাতিতে যেমন প্রাতপাদ্যের অবতারণা করা হয, 
জ্যোতষেও সেইব্প প্রাতিপাদ্যের অবতারণা কাঁরতে হইবে এবং বিশ্লেষণ ও বুদ্ধির দ্বারা সেই 
সব প্রতিপাদ্যের সমাধান নির্ণষ করিতে হইবে । দৃশামান নক্ষত্রজগং যেমন আছে থাকুক, তাহা 

লইযা মাথা ঘামাইনার প্রয়োজন নাই। 
ধংনি-বিজ্ঞানে ধ্বনির স্বরূপ ও সম্বন্ধ আবিক্কারের উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞানী তারের যণ্প 

লইযা তাহাতে আঘাত কবে, আর তারের কাছে কান পাতিয়া সেই ধান শোনে, গ্লেটোর 
কাছে এই ব্যাপার নিতান্তই হাস্যকব। সক্কোটসের মূখে তান বলাইলেন,_ 
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আয়োনীয়রা আনাকাঁর্সস্, গ্লাউকাস্, থিওডেরাস্ প্রমূখ কারিগরি শিল্পীর আবচ্কারের 
উচ্চ মূল্য দিতেন। কারগারিবিদ্যার প্রাত গ্লেটোর যে শুধ; অপাঁরসণম অবজ্পাই ছিল তাহা 

ত 



১৭০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

নহে, কাঁরগর শ্রেণীর লোকের দ্বারা কোন কিছুর আঁবচ্কার যে আদৌ সম্ভবপর তাহা 1তাঁন 
ধবধ্বাস কাঁরতেন না। মাঝে মাঝে এই শ্রেণীর লোকেদেরও অবশ্য নূতন পদ্ধাত বা নূতন 
দুব্য-সামগ্রী আবিৎ্কার করিতে দেখা যাষ; প্লেটোর ধারণা ছিল, ঈশ্বরের কৃপায় ও অন্গ্রহে 

কখনও কখনও এইরূপ অঘটন সম্ভবপর হয়। সূত্রধর ভগবৎ কৃপায় মানসচক্ষে একাঁদন 
ঈশ্বর-নামত একি পালঙ্ক দোখতে পাইয়াছল বাঁলয়া সে ইহা নির্মাণে সফলকাম হইয়াছে। 
প্লেটো এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিলেন, যে ব্যান্ত বস্তু ব্যবহার করে এবং বস্তু 
সম্বন্ধে যাহার প্রকৃত জ্ঞান আছে, আসলে সেই ব্যক্তিই এই বস্তুর নর্মাতা; যে কারগর 
যল্পাতিব সাহায্যে হাতে কলমে বস্তুটিকে তৈয়ারী করে, সে নয়। 

বলা বাহুল্য এই প্রকাব মনোভাব 'বজ্ঞানেব অগ্রগাতির সম্পূর্ণ পাঁরপল্থী। জ্যামিতি, 
গাঁণত এবং আংশিকভাবে জ্যোতিষ ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য কোন বিভাগের গবেষণা প্লেটো 
আদৌ অন্ামাদন কারতেন না। জ্যামাতি তাঁহার আঁত প্র গবেষণার বিষয ছিল। তাঁহার 
একাডেমীব দ্বারদেশে লেখা থাঁকত,_জ্যামাত না জানলে এই পথে প্রবেশ নিষেধ, 
প্লেটো মতে আযোনণয় গ্রকদের প্রদর্শিত বৈজ্ঞাঁনক পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণে আদর্শ অধামক 

ও হান, ইহা কারিগর, শ্রামক প্রভীত নিকৃষ্ট শ্রেণীব লোকেদেব আদর্শ। সভ্য ও 'শাক্ষত 
গ্রীক নাগাঁরকেব পক্ষে ইহা অশোভন। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, শ্লেটো এইরূপ মনোভাব প্রচারে কেন উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার 
মত প্রতিভাবান ব্যান্ত এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কয জন জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন? ইহা কি সত্যই 
তাঁহাব অন্তরেব 'বশবাস ছিল, না তৎকালীন সমাজ ও বাজনগীতিব আঁনবার্ধ প্রযোজনে তাঁহাকে 
এইব,প মত ও দ্যান্টভঙ্গী উদ্ভাবন কিতে হইযাহিল৮ এই প্রন লইযা বহু আলোচনা 
ও বিতর্ক আছে, তবে ইহার এক অনাতম কাবণ যে সামাঁজক ও রাজনোতিক, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ইহা বাঁঝতে হইলে তৎকালীন গ্রক সমাজ ব্যবস্থা ও বাজনোতিক ঘটনার সাহত 
অল্প-বিস্তর পাঁরচয থাকা আবশ্যক। 

সামাজিক ও রাজনোতিক কারণ 

িশব ও ব্যাঁবলনেব প্রাচীন সভাতার আওতাঘ নানা বিদ্যা ও এক প্রকার বৈজ্ঞাঁনক 
চিন্ভাধারার উৎপা্তর কথা আমরা পর্বে আলোচনা কবিযাছি। প্রযোজনেব তাঁগদে সেই 
বিদ্যার উদ্ভব এবং প্রধানতঃ কাঁবিগাধাবদ্যার স্তবেই তাহা সামাবদ্ধ। জ্যামাত, গাঁণত, 
জ্যোতিষ, 'চীকৎসাবদ্যা, জীবাবদা ও প্রাাবিদ্যাব উদ্ভবও এই প্রেবণা হইতে। এইসব 
বিদ্যার চর্চা প্রধানতঃ শিবদ্ধ ছিল পুবোহত সম্প্রদাযের লোকেদেব নধ্যে। সভ্যতা উন্মেষের 
এই প্রথম পর্বে জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানতাই ছিল সাধাবণ ও ব্যাপক। কুশলী ও ব্দ্ধমান 
প্রোহত সম্প্রদা এই অজ্ঞানতাকে নানারুূপ পৌবাণিক গঞ্প ও উপাখ্যানের অল্তবালে 
টাকিবার চেন্টা কবে। ইহাব একটা বড় রাজনোতিক উদ্দেশ্যও ছিল। সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা 
অব্যাহত রাখিবার গুরু দায়িত্ব পুবোহিত সম্প্রদায়ের উপব ক্রমশঃ ন্যস্ত হওমায, ইহাদের 
অধিক সংখাক বান্তকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বশে রাখবার প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। 
পদরাণ ও কুসংস্কারের ব্যাপক আবহাওখার সাম্টর দ্বাবা অজ্ঞতা-গ্রসূত অন্ধ িশবাসকে 
জিয়াইয়া রাখতে না পাঁবলে এ কাক্ত যে তাহাদের সহজ হইবে না, বৃদ্ধিমান পুরোহিতদের 
তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় নাই। 
ব্যাবলনে ও মিশবে এই নীতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইযাছিল বটে, কিন্তু 

কালসহকারে কুসংস্কারের বোঝা বাড়িয়া চিন্তাকে একেবারে আচ্ছন্ন কাঁরয়া ফেলে এবং সকল 
প্রকার উচ্ভাবনধ শান্ত লোপ পায়। 

খীং পৃঃ ৭ম ও ৬জ্ঠ শতাব্দীতে আযোনীয় গ্রীঁকদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ 
ভিম্বরূপ। সভ্য পাঁথবীর রঞ্গামণ্চে গ্রকদের সবেমাত্র আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নৃতন জাতির 
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দ্বভাবাঁসদ্ধ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাঁহত প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর ভাহারা নৃতন 
সমাজ ও সভ্যতা গাঁড়তে ব্যস্ত। মান্দর-প্রধান পুরোহিত-রাজ-শাসিত সমাজের দুষ্ট ব্রণ তখন 

নত আত্মপ্রকাশ করে নাই; সভ্যতার কুসংস্কার দানা বাঁধবার অখসর পায় নাই। 

আয়োনীয় উপানবেশগহলর প্রাধান্য মলে ছিল বাবসাঘ ও বাঁণজ্য। এজন্য সামাঁজক 
ও রাষ্ট্রক জঁবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ও প্রাতপান্ত ছিল বাঁণক সম্প্রদাষের। বাঁণক 
সম্প্রদাসের আবিভশবের পূর্বে ধনশি ভূঁখপাবদের সাহত ভুখছ্যুত দার কৃষকদের একটান। 
সংঘর্ষ লাগয়াই ছিল। ব্যবসায় ও বাঁণজোর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকেব জাবকা 
সংস্থান হইলে এই সংঘের তাব্ুতা হু'স পান এবং শান্ত ও শৃঙ্খলা প্রাতাচ্তত হয। 

ব্যবসায় ও বাঁণজ্যের সাহত দেশের অথনোতিক উন্নাতব অঙ্গাঙ্গী যোগ লক্ষ্য কাঁবয়া সোলন 
বাণিজ্যের [ভাতে এথেল্সেব অর্থনোতিক ব্মানষাদ জন্দ০ কীবতে মনস্থ কবেন। ইহাব পূ 

(৬ষ্ঠ শতাব্দী) এথেন্সের ৬লেখযোগ্য বোন গবুষ্ধ ছিল না, এবং সোলনেব প্রচেষ্ঞার পর 
হইতেই এই নগবেব প্রাধান্য সধ্চত হয। পণ্টন শতান্দীতে গণতান্মিক স্বমংসম্পূর্ণ রাষ্জে 
পাঁবণত হইবাব পৃকেই আমর। দোখ, এথেল্স শিল্পে ও বাঁণজ্যে গ্রীক-জগতেব প্রধান নগর 
[হসাবে খ্যাত হইযা উঠিযাছে। দবাধূস ও জেরেকসাস্-পারচালিত দরধর্ধ পারাঁসক বাহনীর 
আক্রমণ প্রতিহত কাঁবিতে এই চিল্পশান্তব অংশ বড কন হন না। 

[দ্বতায় কাবণ- এবং ইহাই সবণপেন্ছা প্রধান, দাসপ্রথা গ্রক সমাজ জীপনে তখন পযন্তি 
উগ্ন আকারে আওক্গ্রবাশ কবে নাই। সমাডে দাসশ্রেণা ছিল, কিতু এই শ্রেণীর সঙ্গো গ্রীক 
আঁভিজাত ও বাঁণক শ্রেণীব সহানুভতিব সম্পর্ক ছিল। 'এই সম্পকের জন্য দাসশ্রেণী 
হইতে উল্লেখযোগ্য কেন সান।ঠজক বা বাজনোতব সমস্যাব উদ্ভব হয নাই। সুতরাং বাবসাষ 

ও বাণিজ্যেব উপব গুবূঙ দান, সাধারণভাবে বণিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কত্ৃত্বি, দাসশ্রেণীর 
আনূ.গত্য এবং সব মালদা শান্তি ও আবাদ্ধব আবহাঙ্যা এমন একাটি সহজ, সবল ও 
প্রগাতিশখল সানাঁজক পঁবিবেশেব স্াম্ট করিযাছিল যাহা স্বভাবতই বৈজ্ঞানক অগ্রগাতর 

অনকল। 
এই আানাজিক পাঁরবেশ দীঘস্থাযখ হয় নাই। পাধাসিক আরুনণেব ফলে এসয়া মাইনরের 

উপকূলবতঁ আযোন৭য় গ্রীকদের উপানবেশগনলতে নানারূপ প্লাজনোতিক গোলযোগ 
ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেখ। বহু বাশঘ্ট আবোনায় দাশশনিক ও বিজ্ঞানী জন্মস্থান পারত্যাগ 
কারয়া গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে অথবা দাক্ষণ ইতালীতে গিবা আশ্রঘ গ্রহণ করে। ম্যারাথন, 
থামেনপাইলি, স্যালামিস্ ও প্ল্যাটব পবে বাহঃশন্রুর আক্রমণ ও উপদ্রবের আশঙ্কা কমিল 
বটে, ?কন্তু আত্মঘাতী পেলোপোনেশীব গৃহ্যনদ্ধের অনিবার্য কারণে গ্রাঁক সামাঁজক ও 

রাজনোৌতিক জীবনে অবসন্নভা আসিয়া পাঁড়ল। ষড়যন্ত্র, চাতুরী, বি*বাসঘাতক তা, গুপ্তহত্যা 

ইত্যাদি ঘৃণ্য উপযে ক্ষনতা হস্তগত কারবার প্রাতদ্ধাল্ঘতার ফলে বাজনৌতক আবহাওয়া 
দূষিত ও কলুষিত হইল এবং সমাজেব যত ক্লেদ ও গ্লানি একে একে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। 
ন্যায়পরায়ণতা, নগীতিবোধ, সত্যান্রাগ প্রীতি সদৃ্গুণে সাধারণ মানুষের সংশয় উপস্থিভ 
হইল। এীতিহাসিক থুঁসডাইডস্ খেিঃ প্র ৪৬০9-৪০০) পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় 
গ্রীক সমাজের অধঃপতনের কথা [বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 

এইরূপ অবস্থা নোতিক ও চাঁরাত্রক উন্নতি-সাধনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া 
আঁনবার সমস্যা যে সক্তোটসের নিকট সর্বাপেক্ষা জরুরী বাঁলয়া প্রাতভাত হইবে, তাহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভিনি বিজ্ঞানের দিকে দৃস্টিপাত কাঁরয়া দোখলেন, ইহার 
কম্পনামূলক চিন্তাধারার মধ্যে সামাজিক সমস্যা সমাধানের কোনরূপ হইীঁঙ্গত বা আভাস 
নাই। আয়োনীয় গঁণত, পদার্থাবদ্যা, জধবাবদ্যা, সৃষ্টিতত্রের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা ও পরমাণু- 
বাদের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের কোন উপায়ের নির্দেশ ত নাই-ই, বরং এই জাতীয় শিক্ষার মধ্যে 
আঁধকতর সংশয় ও বিভ্রান্তর ,বাঁজ প্রচ্ছন্ন আছে। সর্রেটিসের যাস্ত হইল, বিশুদ্ধ 
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সমাজ-সৃষ্ট শুদ্ধচেতা ব্যন্তির সমন্বস্ন ছাড়া সম্ভবপর নয়। ব্যান্ত ভাল হইলে সমাজও ভাল 
হইবে। সুতরাং ভাল মন্দ, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যাসত্য প্রভীত বিষয়ের চরম মান 'নাদর্টি 
হওয়া আবশ্যক। বাহ্য অনুভূতির সাহায্যে এই মান নিরূপণ সম্ভব নহে; শুদ্ধব্যাদ্ধ ও 
আত্মদর্শন এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের একমারর উপায়। তাই 1তাঁন মনের ও আত্মার প্রাধান্য 
প্রচারে যত্রবান হইলেন, বাহজগং হইতে অন্তর্জগতে মানুষের মনকে সমাহিত করিবার চেষ্টা 
করিলেন। 

রাজনোতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছাড়া এই সময়ের আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার হইল দাসপ্রথার ব্যাপক প্রসার। প্রথমযূগে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল অল্প; রাজ্য 
[বিস্তারের সঞো সঙ্গে ক্লাতদাসের সংখ্যাও দ্রুত গাঁতিতে বাঁড়য়া যায়। তারপর কর্ম ও 
জখীবকার সম্ধানে বহু বিদেশীর আমদাঁন হইল। কিন্তু কর্ম সবার মাঁলল না। বহুসংখ্যক 
বেকার বিদেশী ও ক্রীতদাস বাধ্য হইয়া ভবঘুরেবাত্ত অবলম্বন কারল। এইভাবে ক্রমবর্ধমান 
ভবঘ:রেদের সংখ্যা চিন্তাশশল ও রাজনৈতিক দরদ্াম্টসম্পন্ন ব্যান্তদের রীতিমত শিবঃপনড়ার 
ও শঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। প্লেটোর সমসামায়ক আইসোক্রোটিস্ এই ভবঘুরে ভিক্ষুকদের 
সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেন এবং স্পচ্ট উপলব্ধি করেন যে, ভবঘুরে ভিক্ষুকদে 
কাজে নিয়োজত কাঁরয়া জীবনধারণের একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা কারতে না পারলে 
ইহাদের হাতে গ্রীক সমাজ ও রাম্জ্রিক জীবন 'বপন্ন হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। তান 
লাখয়াছেন : 
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স্লেটো ক্রীতদাস-সমস্যার তীব্রতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তান 
ক্লাঁতদাস-প্রথার শুধু সমর্থকই ছিলেন না, তান বিশ্বাস কাঁরতেন যে স্বাভাবক নিষমে এই 
প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। 161)28120 ও 4:405-এ আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে তিনি যেসব 
পরামর্শ দেন, তাহাতে ক্রীতদাস-প্রথাকে কায়েম কারবার চেম্টাই দেখা যায়। ক্রীতদাস-শ্রেণী 
হইতে শাসক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিচ্ছন্ন কারবার উদ্দেশ্যে সবগুণসম্পন্ন 
গ্রক নাগরিকের পরিকজ্পনা। কায়িক শ্রমসাধ্য সকল রকম কাজের বোঝা ব্লীতদাসের উপর 
চাপানো হইল, আর এই বোঝা হইতে মস্ত অবসরভোগণী নাগারকদের দায়ত্ব হইল শাসনকার্ষ 
পারচালনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চা। 

আারজ্টটুল্ ক্রীতদাস-প্রথাকে আরও সূদ্ঢ় কারবার চে্টা করেন। এমন কি তিনি 
এই প্রথার সমর্থনে প্রাণজগং হইতে নাঁজর টানিপা একপ্রকার বৈজ্ঞানক যুক্তি পর্যন্ত প্রদর্শন 
করেন। প্রাণজগতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের প্রভেদ আছে, এই প্রভেদ প্রকৃতিগত। মানুষ ও 

জল্তুর মধ্যে প্রভেদ বর্তমান; মানুষের মধ্যে আবার পুরুষজাঁত হইতে স্ধীজাঁত ভিন্ন। 
সেইরূপ একই মন্ষা-জাঁতর মধ্যে আবার স্বাধীন নাগারক ও পরাধীন ক্লাতদাসের মধ্যে 
প্রভেদ আছে। এই প্রভেদের জন্য যখন এক শ্রেণণ উৎকৃষ্ট ও অপর শ্রেণী নিকৃষ্ট হইতে দেখা 
যায়, তখন উভয়ের কল্যাণের জন্যই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপর নিকৃষ্ট শ্রেণীর শাসনভার নাস্ত 
থাকা উচিত।* 
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আয়োনশীয় বিজ্ঞান ও দর্শন ১৭৩ 

কাঁয়ক শ্রমসাধ্য কাজ হইতে নাগ্গারকদের ত নিত্কতি দেওয়া হইল; কিন্তু এইবার 
তাহাদের জীবনকে সমম্ভুভাবে 'বাধবদ্ধ করা যায় কিরূপে? জাবনের আসল উদ্দেশ্য ণক 
হইবে? 4৩ -এব এক জাযগাষ প্লেটো এইরূপ লীখয়াছেন,_ 

“আমাদের নাগরিকদের কাষিক পারশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি দিবার চমৎকার ব্যবদ্থা আমবা 
এখন কবিয়াছি, কাবিগার ও শিল্প সম্বন্ধীয় কাজ অন্যেব উপর চাপানো হইয়াছে, কীষকার্য চাপানো 
হইয়াছে ক্রীতদাসদেব উপর। এইসব কাজের 'বাঁনময়ে তাহাদের নিকট হইতে আমরা যাহা পাইব 
তাহাতে উপযু্তভাবে ও স্বাচ্ছন্দোব সাঁহত আমাদের ?দন কাটিবার কথা। কিন্তু সমস্যা হইতেছে, 
আমাদের জীবনকে আমবা সুনিয়ান্মিত কাঁবব "ক প্রকারে ।” 

এই সমস্যার সমাধান সহজে হইল না। সমগ্র গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-বান্টে বিভন্ত হইযা 
নিজ নিজ বৌশিষ্ট্য কিছাদিনেক জন্য বজায় রাখতে কৃতকার্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্লীভদাস- 
প্রথা ক্ষষরোগের মত ধীঁবে ধাঁবে বাদ্ধি পাইয়া বাস্ট্রশান্তকে পঙ্গু করযা ফেলে । জ্ঞানবিজ্ঞানেব 
ক্ষেত্রেও ইহাব ফল অনুভূত হইযাছিল। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

৫.১ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এথেন্দ-দ্লেটো ও আযারিষ্টটলের কাল 

রাজনোতক শৃঙ্খলা ও অন্যবিধ কারণে সমগ্র আয়োনিযার বিশেষতঃ পথাগোরীয় 
ভ্রাতসঙ্ঘের জ্ঞান-চচা ঘখন মহা সঙ্ক১ ও অবনাতর মুখে, নূতন নগর-রাম্ট্র এথেন্স তখন 
[জ্ঞান লব্ষমার আসন প্রাজ্ঞ কারতে ব্যন্ত। ষন্চ ও পণ্টম শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

কথা উঠিলে ভুনধ্য-সারীয় জগৎ মাইলেটাস্, কস, ইলিয়া, কোটন, ট্যারেন্টাম প্রভৃতি জনপদের 
বিখ্যাত িদ্যাপনঠগ্যাল ও তৎসংশ্লষ্ট দারশীনক ও বিজ্ঞানীদের স্মরণ কাঁরত। চতুর্থ 
শতাব্পটতে এথেন্স ও তাহার সুযোগ্য দাশশিনক ও বজ্ঞানিগণ এই মাদার আধকারাী হয়। 

সক্রোডস, দ্পেটো, ইউডকসাস্, আআরিষ্টটুল্, হেরাক্রাডস, [থওফ্রেস্টাস, প্রমুখ জগাদ্বখ্যাত 
দাশশীনক ও বিজ্ঞানীদে কমভীম এবং একাডেমী ও লাইসিয়ানের মত সব'কালের দুই শ্রেজ্ঠ 
বদযাযতনেব আবাসঙুমি এথেন্স যে এই সমযে জ্ঞান-গারমার পুবোভাগে অবস্থান কারবে 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

জ্ঞান-জগতে এথেন্সের এই প্রাতিষ্ঠার মূলে রাঁহযাছে তাহার রাজনোতিক অভ্যুত্থান ও 
প্রাতপান্ত। পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের ব্লনবর্ধমান প্রতাপ, গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের প্রাতি তাহার 
লোলুপ দযাচ্ট, ম্যাবাথন, থার্মোপাইলি ও স্যালামিসের যুদ্ধে পাবাসকদের অগ্রত্যাশত ভাগ্য- 

বিপর্যয় প্রভীতি ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়া গ্রকরা রাস্ট্রীয় এঁক্য স্থাপনের যে প্রযোজনীয়তা 
উপলাষ্ধ করে, এথেন্সের অভ্যুর্থান তাহার এক প্রধান কাবণ। ডেলস্ দ্বীপের এক 
আন্তঃরাষ্ট্রীয় সভায় বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠার এক [সিদ্ধান্ত গহাত 
হয়। কালসহকারে এথেন্সবাসীদের তৎপবতায় এইসব একাবদ্ধ বান্ট্রের প্রতিপাশ্ত ও শ্রীবৃদ্ধ 
ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হয এথেন্সে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনা রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক প্রাধান্যের 
অনুগামী, এই সত্য হীতহাসে বহুবার প্রমাণিত হইযাছে। এথে*স এই সত্যের এক প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ। 

৫.২। গাঁণত ও জ্যোতিষ 

প্লেটো খে2ীঃ পঃ ৪২৮-৩৪৮) 

গ্রিক বিজ্ঞানের উপর স্লেটোর প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা কারয়াছ। 
সাধারণভাবে তাঁহার প্রভাব 'বিজ্ঞানেব অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে বিশেষ শুভ হয় নাই, সে কথা 
অত্যান্ত নহে। তৎসত্বেও স্লেটোর বৈজ্ঞানিক অবদান উপেক্ষণীয নহে। তান নিজে একজন 
বিশিষ্ট গাঁণতজ্ঞ ছিলেন। গাঁণতে তাঁহার গভীর অনুরাগ এবং গাণাতিক গবেষণার উন্নাতি- 
কল্গে তাঁহার প্রচেম্টা নানাভাবে ফলপ্রসূ হইযাছিল। তাঁহার সমসময়ের বা অব্যবাহত 
পরবতাঁকালের কয়েকজন শ্রেষ্ট গাঁণতজ্জঞের মধ্যে প্রা প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁহার 
বিদ্যাপণঠের ছাত্র। 

আনুমাঁনক খুঃ ৪২৮ পূবাব্দে এথেন্সে তান জন্মগ্রহণ করেন। তান ছিলেন 
সক্োটিসের প্রিয় শিষ্য ও বন্ধু। দর্শনে সক্রেটিসের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিলেও গণিতে ব্যুংপাত্ত 
লাভের জন্য তান পিথাগোরীয়দের নিকট খণী। সক্োটসের মৃত্যুর পর কিছুকাল 
দেশদ্রমণে আতিবাহিত করিবার সময় সাইরেনে থিওডোরাস্ নামক জনৈক গাঁণতজ্ঞের কট 
তাঁন গাঁণত অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল দাঁক্ষণ ইতালগ ও [সাঁসলিতেও তাঁহার অবস্থানের 

* কথা জানা যায় এবং সম্ভবতঃ এই সময়ে 'পথাগোরীয়দের সাহত গণত অধ্যয়ন ও আলোচনার 
বিশেষ সুযোগ লাভ তাঁহার ঘঁটয়াছিল। ট্যারেন্টামের [বিখ্যাত গাঁণতজ্ঞ আকিাসের সাঁহত 
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পাঁরচয় তাঁহার এই সময়ে। স্লেটোর গাঁণত যে মূলতঃ ?পথাগোরাীয় গাঁণতের সম্প্রসারণ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

জ্যামাত : নূতন প্রাতিপাদ্য বা দুবৃহ গাঁণাঁতক প্রশ্নের সমাধান আঁবক্কারের 'দিক 
দয়া বচার, কারতে গেলে অবশ্য সেইরূপ কোন মৌলিক অবদানের পাঁবচয় প্লেটোর গবেষণায় 
পাওযা যায় না। তিনি বিন্দু, বেখা, তল, ঘন প্রভাত জ্যাঁমাতিক ধাবণার নিখংত ও 'নর্ভূল 
সংজ্ঞা প্রদান করেন। িথাগোবীষবা বিন্দুকে 'অবস্থানের একক (1111 011১0১11110) 

বাঁলয়া মনে কারত; প্লেটো বলেন, 'বন্দুতে বেখার আরম্ভ, বন্দু বাস্তবিক পক্ষে একি 
অদৃশ্য রেখা । সেইরূপ রেখা হইল প্রস্থহীন দৈর্ধ্য। ইউীকুডের জ্যামতিতে গ্লেটোর 
এইরূপ সংজ্ঞারই পুনবাবাত্ত দেখা যায। 

৫ ভি) 
৬৯। ্লৈটোব পাঁচ প্রকাৰ সমখন। 

প্লেটো পচি প্রকাব সমঘনের কথা উল্লেখ কাবয়াছেন। অনেকেব ধারণা, ইহা তাঁহারই 
আবিকাব। অন্ততঃ পাঁচ প্রকাব সমঘনকে বহযাদন পযন্তি প্লেটো সমঘন' নামে আঁভাহত 

করা হইত। জ্যামিতিতে তাঁহার আব একটি উল্লেখযোগা অবদান বিশ্লেষণ-পদ্ধাতর প্রয়োগ । 
বিশ্লেষণের সাহায্যে বহু জ্যামিতিক সমস্যাব সমাধান যে সম্ভবপর ইহা তান দেখান। 
খ্যাত গণিতজ্ঞ চিওসের হিপোক্রেটিস: (ঁচিকংসক হিপোক্োটন্ নহেন) ইহার কার্কাল 
আনুমানিক খুিঃ পৃঃ ৪৩০ অব্দ) অজ্ঞাতসারে প্লেটো বিখ্লেধণ-পন্ধাভ তাঁহার বহু 
সমাধানে প্রযোগ করেন। 

একটি ঘনর দ্বিগৃণ আযতনের আর একাঁট ঘন রচনা কারবার কঠিন জ্যাঁমীতক সমস্যাট 
নাক প্লেটো সমাধান করেন। গ্রীক জ্যানাততে ইহা 1)00)1141015 1110 00076 

বা "্ঘনর দ্বিগুণকরণ' সমস্যা নানে খ্যাত। বহু গণিতজ্ঞ সমস্যাটির সমাধানে নাজেহাল 
হইয়াছেন। সম্ভবতঃ নিম্নোন্ত পদ্ধতিতে তিনি ইহাব সমাধানে অগ্রসর হন। 

৭০নং চিত্রে 48130, 1001), 4১1১1), 1310 ও 09১1) সমকোণ। ৯, ২ ও ৩ 'চাহত 

কোণগুলি যথারুমে সমান। সুতরাং 4১১1১, 131১0 ও ০,1১1) ভিজন্য় সদূশ। এখন সদৃশ 

'ব্রভুজের ধর্ম হইতে আমরা অনাযাসে দেখাইতে পারি যে, 

[১ 2য় ৫১, 
2) ০0 2) 

দি ৮1১ র্ 7 

71): 203 ৮0) [ম) 2) 
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এখন 7৯ যাহাতে 7১])র দ্বিগুণ হয়, এইরুপভাবে অঙ্কনাট করিতে পারলে, 

(ঢঃ 
713 

অর্থাৎ 7১/ বাহুর সমান করিয়া আঁও্কত ঘনর আয়তন 1১1১ বাহুর সমান কাঁরিয়া আঙ্কত ঘনর 
আয়তনের ট্বিগূণ। কম্পাস ও মাপনীর সাহায্যে এইক্প অত্কন অবশ্য সম্ভবপর নঘ; 

প্রাযোগক পদ্ধাতিতে 1১1) ও 1১১-এর দৈর্ঘা 'স্থর করা ছাড়া গতান্তর নাই। 

] ₹২ ০১৫2 

তু 48 

€ 0 

৭০। 

জ্যোতিষ : গ্লেটোর জ্যোতিষ ও ব্রহমাণ্ড-পারকঙ্পনা অনেক নিম্নস্তরের। ইহাব 
কারণ জ্যোতিষ-চচচার উপর তিনি কখনও তেমন গুবৃত্ব আরোপ করেন নাই। তান 
পাঁথবীর গোলাকৃতি ও ব্রহমান্ডের কেন্দ্রে ইহার অবস্থান স্বীকার করেন। গ্রহ-নক্ষত্রদের 
লইযা গোটা নভোমণ্ডল একসঙ্গে পাঁথবীকে কেন্দ্র কবিযা আবাভত হইয়া থাকে। পাঁথবী 
হইতে চন্দ্র, সূর্য) শুক্র, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পাঁত ও শাঁনব দূরত্বের অনুপাত হইল ১, ২, ৩, 
৪, ৮, ৯ ও ২৭। 

প্রাকৃতিক দর্শন : প্লেটো মনোজগং লইযাই বিভোর ছিলেন বেশী, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে 
স্বতন্তভাবে 'চণতা কারবার প্রযোজন বোধ করেন নাই। যেসব বাঁচি অনুভূতি আমাদের 
মনে বেখাপাত করে তাহা হইতেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভবপর, তানি এইরূপ মনে কারতেন। 

এই মনই একমাত্র সত্য। বাহ্জগং মনের এক প্রাতীবম্বস্বরূপ। মান্ষ কতকগ্যীল অন্তর্জাত 
ধারণা লইযা পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ করে। বস্তুর কাঠিন্য, বর্ণ গোলাকাঁতি ইত্যাঁদ এই জাতখয় 
ধারণা। অক্তর্জাত এইসব ধারণাকে প্লেটো বলেন আকৃতি" বা [01 । আমরা বাল, 
একাটি কঠিন লাল বল দোঁখতোছ। ইহার অর্থ এই যে, কাঠিন্য, লোহিত বর্ণ গোলাকৃতি 
প্রীত যেসব ধারণা বা আকৃতি পূর্ক হইতেই আমাদের মনে বরাজ কাঁরতেছে, বাহরের 
বস্তুটিকে দেখিবামাত্র এইসব ধারণার সাহত খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায় মনের মধ্যে যে অনুভূতির 
সূন্টি হয় তাহাই আমরা মুখে এইভাবে প্রকাশ কার। বাহিরের বস্তু মানসপটে বিরাজমান 
এই নিখ'ত আকৃতির সাহত কখনও সম্পূর্ণভাবে 'মিলিতে পারে না, কারণ বস্তুজগৎ অসম্পূর্ণ 
ও ব্রুটীবহূল। কাগজের উপর আঁঙ্কিত বৃত্ত যেমন কখনই মানসপটে আঁঞ্কত নিখুত বৃত্তের 
মত হইতে পারে না, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। স্লেটো মনে কাঁবতেন, সত্য সম্পূর্ণভাবে 

নিখুত ও তুটীহীন। সুতরাং মনের এই আকাতিগ্াীলই শাশ্বত সত্য। তুটীবহুল আনত্য 
বস্তুজগৎ শাশ্বত সত্য নহে। 

প্লেটোর আকৃতিবাদের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা এই ষে, মানুষের মনে বস্তু সম্বন্ধীয় 
ধারণা স্বভাবজ, এই সিম্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নহে। মানুষ আঁভজ্ঞতার দ্বারা এইরূপ ধারণা 
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লাভ করে। যে ব্যান্ত জন্মান্ধ বস্তুর রং সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা থাকে না। বাঁধর 

সেইরূপ ধনিবৌচত্র্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 'নার্কার। যাহা হউক, সে আলোচনা এখানে 

নঘ্প্রয়োজন। 
আনত্য ভ্ুটীবহূল বস্তুজগৎ হইতে মনোজগতে দাম্টানবদ্ধ কাঁরবাব ফলে প্লেটো 

উপলাব্ধ করেন, সত্য, শিব ও সূন্দবেব অনুসন্ধানই জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই 

মানুষের মনের নানা গুণ ও ধর্ম বুঝিবার দিকে তান বিশেষ মনোযোগ হন। উচ্চতর 

মননশলতার সহায়ক 'হসাবে তান গাঁণাতক গবেষণায আকৃষ্ট হন। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, তান বস্তুবাদী আণাঁবক তত্বের সমর্থকদের 
একেবারেই সহ্য কাঁবতে পাঁবতেন না। তাহাদের তিনি অন্তরের সাঁহত ঘা কাঁরতেন। 

অণূু-পবমাণুর সাহায্যে বস্তজগতের ব্যাখ্যা-প্রদানের চেণ্টা কোন মতে বরদাস্ত কাঁরলেও 

মানূষের মনের নানা গুণ যেমন মন্যয্যত্ব, সৌন্দর্যবোধ, স্নেহ, মমতা ইত্যাঁদ, সেই এবই 

পরমাণুর সাহায্যে ব্যাখ্যা কবিবাব স্পর্ধাকে তান ক্ষমা কাঁবতে পাবেন নাই। প্লেটো তাঁহার 

বাবধ রচনাব কোথাও গিমোক্রিটাসেব নাম উল্লেখ কবেন নাই। শুধু একবার ইহাব 

ব্যাতিুম ঘটিযাছিল। সে ক্ষেত্রে তান লেখেন যে, ডিমোক্রিটাসের সমস্ত গ্রল্থ আঁবিলম্বে 

পোড়াইয়া ফেলা উচিত। 

ইউডক্সাস্ খেঃখঃ পৃঃ ৪০৮-৩৫৫) 

ইউডক্সাসের জন্মস্থান স্নাইডাস। তিনি আকটাসেব নিবট জ্যাঁমৃতি ও স্লেটোর 

নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা কবেন। ভিযোজেনিস্ লেট্টিযাস্ লাখযাছেন, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, 

ভূগোল ও চিকিৎসানিদ্যায় তাঁহার অসাধাবণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাত ছিল। মৌলিকতার দক দিয়া 

[বিচার কারলে, জ্যামীতিতে একমাত্র আঁর্কীমাডস্ ছাড়া আর কোন প্রাচীন গণিতজ্ঞ তাঁহার 

সাঁহত তুলনীয নহেন। জ্যামীতিব সাহায্যে তিনি যে ভুকেন্দ্রীয ব্রহযাণ্ড-পরিক্পনা রচনা 

কবেন পববতর্শকালে তাহাকে ভান্তি কাঁবযাই হিপাকণস্উলেমশব ভকেন্দ্রীয জ্যোতিষ উদ্ভূত 

হয। জর্জ সার্টন ইউডকসাসকে 1110 010810517721110173110121) 9110 25170- 

1100)01 0£ 1015 016: 0100 01 1176 2০810906211 (1000১ বালয়া উল্লেখ 

কবিয়াছেন।* 

ধদ্যাচর্চাব উদ্দেশ্যে ইউডক্সাস্ বহু দেশ পবিদ্রমণ কবেন। তিনি ২৩ বংসর বয়সে 

এথেন্সে-আসেন এবং এই সময প্লেটোব দর্শন সম্দন্ধীম বন্তুতা ও আলোচনায নিযাঁধিতভাবে 

উপাষ্থত থাকিতেন। এথেল্সে আসবাব পূর্বে ভিনি ইতালী ও সাঁসালতে আকিটাসের 

[নিকট জ্যামিতি এবং 'ফালাম্টওনেব নিকট চাকিংসাবিদ্যা আধাযন কবেন। আনমানিক 

খুখঃ ৩৮১-৮০ পর্বাব্দে তিনি মিশব পবিদ্রনণ কবেন। নীলনদেব দেশে প্রা দেড় বংসর 

[তান মিশরীয় পুরোহিতদেব সহিত বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ল আলোচনায় আঁতবাহিত করেন। 

ধমশর হইতে প্রত্যাবর্তনের পব সাইজকাস নামে এক স্থানে তহার এক চত্ুষ্পাঠী স্থাপনের 

কথা জানা যায়। খুঃ ৩৬৮ প্রবান্দে এথেল্সে তান এই চতৃষ্পাঠী স্থানাম্তারত করেন। 

মিশরে অবস্থানকালে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষ-র্চায় তান উৎসাহী হন। 

হেণলওপোলিসের নিকট এক মানমান্দিরে তিনি নিজেও কিছকাল জ্যোতিষাঁয় পর্যবেক্ষণে 

ব্যাপত থাকেন। ইউডক-সাসের সময এই মানদণ্দিরটির বিশেষ স্নাম 'ছিল। পরে এই 

মানমন্দিরের অনুকরণে স্নাইডাসে তানি একটি মানমান্দির স্থাপন করেন। অগস্ত্য নক্ষত্র 

সম্বন্ধে তাঁহার কষেকটি পর্যবেক্ষণ এই মানমন্দিরে গাঁত হয়। 
জ্যাঁমীতঃ ইউডকসাসৃ-রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 117101 ও 12776701767 বিশেষ 

ক0. 5717101) 1770790401£07 10 176 12151091901 5067106, ৮01. 170 117. 
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১০৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

উল্লেখযোগ্য । দর্ভাগ্যবশতঃ জ্যামিতির উপর রচিত তাঁহার কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় 

নাই। পরবতকালের গপিতজ্ঞদের রচনায তাঁহার উল্লেখ হইতে জ্যামৃতিতে তাঁহার জ্ঞান 
যে কিরুপ গভশীর ছিল তাহা বুঝা যায়। ইউীকুডের £/27507,-এর পণ্চম খণ্ডে 

ইউডক্স/সের জ্যামাতিক প্রাতভার পাঁরচয় পাওয়া যায়। তান সমানপাতের নিয়ম 

(10697 01 1791১010107) ও নিঃশেষীকরণ পদ্ধতি. (0)00000 ০! 6১01120501017) 

আঁবদ্কার করেন। এই শেযোস্ত পদ্ধাত প্রয়োগ করিয়া তান বৃত্তের ক্ষেন্র, পিরামিড, শওকু ও 

গোলকের আযতন ও বাঁহর্ভাগের ক্ষেত্র নির্ণয় কারতে সমর্থ হন। আঁকাঁমাডস্ এই 

পদ্ধীতির আরও পাঁরবর্ধন ও সম্প্রসারণ সাধন কাঁরয়া নানাবধ ঘনবস্তুর আয়তন নিয় 

করেন। এই নিঃশেষীকরণ পদ্ধৃতি হইতেই সমাস-গাঁণতের  (10106£1৭1 091001) 

উদ্ভব হয়। 
জ্যোতিষ £ গ্রহদের আপাত-আবর্তন সম্বন্ধে ইউডক্সাসের জ্যাঁমাতক ব্যাখ্যা সংপ্রীসদ্ধ। 

এই বাখ্যার মূল কথাকে অব্যাহত রাঁখয়া হিপার্কাস্ ও টলেমী ব্রহমাণ্ডের যে পাঁবকল্পনা 

প্রস্তাব করেন, কোপার্নকাসের সময় পর্যন্ত তাহাতে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। 
আরম্টটলের 4/16121)/19515 গ্রল্থ, তাঁহাব 1)£ 0৫০1০-র উপর সিমাঁপ্লাঁসয়াসের টীকা ও 

শিয়াপারোলর নিজস্ব গবেষণা ও বচনাঁদ হইতে ইউডক্সাসেব জ্যোতিষীয় পাঁরকম্পনা ও 
ধারণার কথা জানা যায়। বস্ততপক্ষে, প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে ইউডক্সাসের 'বাক্ষপ্ত 

গবেষণা উদ্ধার করিয়া সংসম্বদ্ধ রূপ প্রদান কারবার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ শিযাপাবোলর।* 
এককেন্দ্ুধয় জ্ফাটিক-গোলক, ব্লহনান্ড-পাঁরকজ্পনা £ গ্রহ-নক্ষব্রেব আবর্তনের জন্য 

ইউডক্সাস্ কৃত্তাকারের গাঁতই যথেষ্ট মনে কবেন। তানি সমগ্র ব্রহমাপ্ডকে এককেন্দ্রীয় 

৭১। ইউডক্সাস্-পারকম্পিত এককেন্দ্রীয় স্ফটিক-গোলকেব সাহায্যে গ্রহ-গাঁতির ব্যাখ্যা। 

অনেকগ্যীল স্ফাঁটক-গোলকে (00110000710 07509] 501)0:0$) ভাগ করেন। পৃথিবী 
এইসব গোলকের কেন্দুপ্থলে অবাস্থত। স্ফাঁটক-গোলকেরা যে কোন একটি ব্যাসকে অক্ষ 

*:5007125915101, 116. 50676 01000070505 01 055৫0550, ৫1.0911170 € ৫ 
11510106106”, /5010180927072 001 1, 05567001019 41 81766) 10112) 1875, 



ইউডকসাস্ ১৭৭ 

লাভ করে। যে ব্যান্ত জন্মান্ধ বস্তুর রং সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা থাকে না। বাঁধর 

সেইরূপ ধনিবৌচত্র্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 'নার্কার। যাহা হউক, সে আলোচনা এখানে 

নঘ্প্রয়োজন। 
আনত্য ভ্ুটীবহূল বস্তুজগৎ হইতে মনোজগতে দাম্টানবদ্ধ কাঁরবাব ফলে প্লেটো 

উপলাব্ধ করেন, সত্য, শিব ও সূন্দবেব অনুসন্ধানই জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই 

মানুষের মনের নানা গুণ ও ধর্ম বুঝিবার দিকে তান বিশেষ মনোযোগ হন। উচ্চতর 

মননশলতার সহায়ক 'হসাবে তান গাঁণাতক গবেষণায আকৃষ্ট হন। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, তান বস্তুবাদী আণাঁবক তত্বের সমর্থকদের 
একেবারেই সহ্য কাঁবতে পাঁবতেন না। তাহাদের তিনি অন্তরের সাঁহত ঘা কাঁরতেন। 

অণূু-পবমাণুর সাহায্যে বস্তজগতের ব্যাখ্যা-প্রদানের চেণ্টা কোন মতে বরদাস্ত কাঁরলেও 

মানূষের মনের নানা গুণ যেমন মন্যয্যত্ব, সৌন্দর্যবোধ, স্নেহ, মমতা ইত্যাঁদ, সেই এবই 

পরমাণুর সাহায্যে ব্যাখ্যা কবিবাব স্পর্ধাকে তান ক্ষমা কাঁবতে পাবেন নাই। প্লেটো তাঁহার 

বাবধ রচনাব কোথাও গিমোক্রিটাসেব নাম উল্লেখ কবেন নাই। শুধু একবার ইহাব 

ব্যাতিুম ঘটিযাছিল। সে ক্ষেত্রে তান লেখেন যে, ডিমোক্রিটাসের সমস্ত গ্রল্থ আঁবিলম্বে 

পোড়াইয়া ফেলা উচিত। 

ইউডক্সাস্ খেঃখঃ পৃঃ ৪০৮-৩৫৫) 

ইউডক্সাসের জন্মস্থান স্নাইডাস। তিনি আকটাসেব নিবট জ্যাঁমৃতি ও স্লেটোর 

নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা কবেন। ভিযোজেনিস্ লেট্টিযাস্ লাখযাছেন, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, 

ভূগোল ও চিকিৎসানিদ্যায় তাঁহার অসাধাবণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাত ছিল। মৌলিকতার দক দিয়া 

[বিচার কারলে, জ্যামীতিতে একমাত্র আঁর্কীমাডস্ ছাড়া আর কোন প্রাচীন গণিতজ্ঞ তাঁহার 

সাঁহত তুলনীয নহেন। জ্যামীতিব সাহায্যে তিনি যে ভুকেন্দ্রীয ব্রহযাণ্ড-পরিক্পনা রচনা 

কবেন পববতর্শকালে তাহাকে ভান্তি কাঁবযাই হিপাকণস্উলেমশব ভকেন্দ্রীয জ্যোতিষ উদ্ভূত 

হয। জর্জ সার্টন ইউডকসাসকে 1110 010810517721110173110121) 9110 25170- 

1100)01 0£ 1015 016: 0100 01 1176 2০810906211 (1000১ বালয়া উল্লেখ 

কবিয়াছেন।* 

ধদ্যাচর্চাব উদ্দেশ্যে ইউডক্সাস্ বহু দেশ পবিদ্রমণ কবেন। তিনি ২৩ বংসর বয়সে 

এথেন্সে-আসেন এবং এই সময প্লেটোব দর্শন সম্দন্ধীম বন্তুতা ও আলোচনায নিযাঁধিতভাবে 

উপাষ্থত থাকিতেন। এথেল্সে আসবাব পূর্বে ভিনি ইতালী ও সাঁসালতে আকিটাসের 

[নিকট জ্যামিতি এবং 'ফালাম্টওনেব নিকট চাকিংসাবিদ্যা আধাযন কবেন। আনমানিক 

খুখঃ ৩৮১-৮০ পর্বাব্দে তিনি মিশব পবিদ্রনণ কবেন। নীলনদেব দেশে প্রা দেড় বংসর 

[তান মিশরীয় পুরোহিতদেব সহিত বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ল আলোচনায় আঁতবাহিত করেন। 

ধমশর হইতে প্রত্যাবর্তনের পব সাইজকাস নামে এক স্থানে তহার এক চত্ুষ্পাঠী স্থাপনের 

কথা জানা যায়। খুঃ ৩৬৮ প্রবান্দে এথেল্সে তান এই চতৃষ্পাঠী স্থানাম্তারত করেন। 

মিশরে অবস্থানকালে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষ-র্চায় তান উৎসাহী হন। 

হেণলওপোলিসের নিকট এক মানমান্দিরে তিনি নিজেও কিছকাল জ্যোতিষাঁয় পর্যবেক্ষণে 

ব্যাপত থাকেন। ইউডক-সাসের সময এই মানদণ্দিরটির বিশেষ স্নাম 'ছিল। পরে এই 

মানমন্দিরের অনুকরণে স্নাইডাসে তানি একটি মানমান্দির স্থাপন করেন। অগস্ত্য নক্ষত্র 

সম্বন্ধে তাঁহার কষেকটি পর্যবেক্ষণ এই মানমন্দিরে গাঁত হয়। 
জ্যাঁমীতঃ ইউডকসাসৃ-রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 117101 ও 12776701767 বিশেষ 

ক0. 5717101) 1770790401£07 10 176 12151091901 5067106, ৮01. 170 117. 
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১৮০ [বিজ্ঞানের ইতিহাপ 

মেনেক্মাস্ খেঃঃ পঃ ৩৭৫-৩২৫) 

কাঁনক জ্যামীত: কাঁনক জ্যানিতির আবিচ্কারক হিসাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে মেনেক্- 
মাসের এবটি 'বাঁশষ্ট স্থান আছে। একটি শঙ্কুকে বিভিন্নভাবে ছেদ করিলে ছিন্নস্থানে 

বাভন্ন আকারেব ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। ছেদনের পার্থক্য হেতু এই ক্ষেত্র বৃত্ত, উপবৃত্ত 
(1171)5০), আঁধবৃত্ত (1১7791১0917) অথবা পরাবৃত্তের (151১0119019) আকার ধারণ 

কাঁরয়া থাকে। অক্ষের লম্বভাবে শঙ্কুকে ছেদন কারলে বৃত্তের উদ্ভব হইবে; অক্ষের ঠিক 

লম্বভাবে না হইযা যদি একট; বাঁকাভাবে শঙ্কুকে ছেদন করা যায় তবে একাঁট উপবৃত্তের 
উদ্ভব হইবে, শঙ্কুর বাহুর সমান্তরালভাবে ছেদন করিলে আধবৃত্তের স্যাষ্ট হইবে, ইত্যাঁদ। 
চিন্ত্রে ইহা দেখানো হইল। 

পরাবৃত্ 

৭২। 

মেনেকমাস্ কাঁনক রেখার গুণাগুণ আলোচনা করেন। এই গবেষণা ও আলোচনা 
হইতে ষে নূতন কিক জ্যামাতর উদ্ভব হইল তাহার মূল্য বিজ্ঞানীরা বহাঁদন পর্যন্ত 
বাঁঝতে পারেন নাই। পরবতার্কালে গাঁণাতক ও জেযোতিষীয় গবেষণায এই নূতন জ্যামাত 

বিশেষ সহায়ক হইযাছিল। 

পণ্ট্সের হেরাক্িভিস্ খে পৃঃ ৩৮৮-৩১৫) 

পণ্টুসের হেরাক্রাডস্ আ্যাঁরষ্টটূলের সমসামায়ক ছিলেন। গ্লেটো ও আরষ্টটলের 
প্রভাব সত্তেও বৈজ্ঞানক মতবাদ ও বিশ্বপারিকজ্পনার দিক হইতে পিথাগোরায়দের ভাবধারাই 
তাঁহার গবেষণাকে বিশেষভাবে অনপ্রাণত কারযাছিল। পাঁথবীর আহক গাঁত, পাথবশীর 
পারবর্তে সূর্যকে কেন্দ্র কারয়া বৃধ ও শুক্রের পাঁরক্রমণ, ভূকেন্দ্রীয় ব্রহন্রাপ্ড-পাঁরকঙ্পনায় 
পারিধৃত্তের প্রয়োগ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিচ্কারের জন্য হেরাক্রিডিস প্রাসম্ধি লাভ 
করিয়াছেন। 

পণ্টুসে হেরাক্লুয়া নামক স্থানে ধনীবংশে আনুমানিক খুশঃ ৩৮৮ পূর্বান্দে হেরাক্রিডিসের 



হেরাক্লিডিস্ ১৮৬ 

জন্ম। খুীঃ পু ৩৬৪ অব্দে তান এথেন্সে আসেন এবং প্লেটোর বদ্যাপীঠের সদস্য 
হন। কাঁথত আছে, বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদের জন্য 'নর্বাচনে তান একবার জেনোক্লোটসের 
সাঁহত প্রাতদ্বান্বতা করেন এবং কয়েক ভোটে পরাঁজত হন। [তান সংসাহাত্িক ছিলেন। 
ভারো ও ীসসেরো তীহার রচনার বিশেষ প্রশংসা কাঁবযাছেন। তাহার জ্যোতিষীয় গবেষণা 
ও আবজ্কার 07৮ 7৫11070 ও 07 1/6 126496)5 নামক দুইখান গ্রন্থে আলোচিত 

হইয়াছে। 
আঁহনক গাঁতঃ হেরাক্রাডসের প্রথম ও বিশেষ গুব্ত্বপূর্ণ আবদ্কার হইল পাঁথবীর 

আঁহ্নক গাঁত। ইউডকসাস, প্লেটো ও আআবজ্টটুলের মত পাঁথবী যে ব্ুহযাণ্ডের কেন্দ্র 
অবাঁস্থত ইহা স্বীকার কারলেও, ইহা যে সম্পূর্ণ ান্চল, পূর্গামশীদের এই মত ভান 
প্রত্যাখ্যান কবেন। তৎপাঁরবর্তে তান বলেন, পাঁথবী তাহার অক্ষরেখার চতুর্দকে লাঁটমের 
মত আবাতিতি হইতেছে। 4)৫ ৫৫1০-র টীকাকার 1সমাপ্লাসযাস্ 'লাখিয়াছেন £- 

“100 [16170110605 01 7১0101115 5111)1)0500 01101 1110 0111] 15 11) 

(070 00110101110 101710১ ৮১10110 070 1)02561) 15 00051, 

বধ ও শক্রের সূ্য-পরিক্রমণঃ তাঁহার দ্বিতীয ও সমধিক গুবত্বপূর্শ আবচ্কার হইল, 
পাঁথবীর পাঁরবর্তে সূর্যকে কেন্দ্র কারযা বুধ ও শংক্রগ্রহের পারক্রমণ-তত্ব। ইউডক্সাস 
ও আযারষ্টটুল এক একটি এককেন্দ্রীয গোলকের সঙ্গে একাট কীরয়া গ্রহ জাাঁড়যা 'দয়াছলেন। 
এই গোলকদের আবর্তনের দ্বারা তাঁহারা গ্রহদের পাঁথবী-পাঁরক্রমা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। 
এই পরিকঞ্পনার প্রধান অসযবধা এই যে, প্থবী হইতে গ্রহের দূবত্ব সব সণষে অপারবার্তত 
থাঁকবাব জন্য তাহাব ওঞ্জহল্যেব প্রভেদ ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ এই ওজ্জনল্যের প্রভেদ, 
অন্ততঃ বুধ ও শুকরের বেলায, এতই বেশী যে ইহাকে অবহেলা করা যায় না। বুধ ও শংক্রের 
উজ্জবল্যেব হাসবাদ্ধ বহু পূর্ব হইতে একাধিক জ্যোতীর্বদ লক্ষ্য করিযাছলেন; কিন্তু 
কেহই প্রশ্নাটিব সদুত্তর ?দতে পাবেন নাই। 

টে 
৩) 

৭৩। বুধ ও শূুক্রের পারকুমণ সম্বম্ধে হেরাক্রাডসের পাঁরকষ্পনা; 
৮ পৃথিবী; ৪ সূর্য) ই বুধ; ৬- শুক্ত। 

হেরাক্লডিস্ দেখাইলেন, সূর্ধকে কেন্দ্র কাঁরয়া বুধ ও শূরুকে যাঁদ বুত্তাকারে পরি- 

ভ্রমণ-রত মনে করা যায় তবে পাঁথবধ হইতে এই দুই গ্রহের দূরত্বের তারতম্য ঘটিবে এবং 

জ্জবল্যের যে আপাত হ্রাসবৃদ্ধি পাঁরলাক্ষত হয় তাহার একটা সহজ কারণ নির্দেশ করা 



১৮২ জ্ঞানের ইতিহাস 

যাইবে। এই পাঁরকঙ্পনায় সূর্য অবশ্য পাঁথবীকে কেন্দ্র কাঁরয়াই আপন বৃস্তপথ রক্ষা 
কারয়া চালবে (৭৩নং চিত্র)। বুধ ও শুক যে বৃত্তে সূর্যকে পাঁররূমণ করে জ্যামিতিতে সেই 
বৃত্তের নাম পাঁরবৃন্ত (01১10616)। ব্রহম্া্ড-পরকল্পনায় পাঁরবৃত্তের ধারণা প্রয়োগ 
কাঁরয়া হেরাক্রাডস্ বিশেষ স্বকীয়তার পরিচয দেন। হপার্কাস্ ও টলেমী পাঁরবৃত্তের 
আরও ব্যাপক প্রযোগ সম্ভব করিয়া ভূকেন্দ্রীয় পারিকম্পনার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। 

একবার যখন বুধ ও শুর্ুকে সযে'র চারাঁদকে প্রদক্ষিণ করানো হইল তখন অন্যান্য 
গ্রহদেরও এইভাবে ঘুরাইতে বাধা কি” পাথবীকে যাঁদ কেন্দ্রে রাখতে হয ত তাহাই করা 
হউক) খহেচ্টীয় ষোড়শ শতকে টাইকো ত্রাহে (১৫৪৬-১৬০১) ঠিক এই কথাই বাঁলষাছিলেন। 
তাঁহার প্রায় দুই হাজার বসর পূর্ে খুটঃ পৃঃ চতুর্থ শতকে হেরাক্রাডস এইরূপ কথা 
বালয়াছলেন কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট আনিশ্চষতা আছে! কোন কোন এতিহাঁসিকের 
মতে, অন্যান্য গ্রহদের ত বটেই এমন কি পাঁথবীকে পরন্তি সূর্যের চাঁরাঁদকে পারক্রমণ-রত 
কল্পনা করিয়া তিনি আবসটার্কাসেবও পূর্বে সূর্কেন্দ্রীয় পাঁরকঙ্পনাব আভাস দেন। 
অন্যান্য পাঁণ্ডতদের মতে তাঁহাব সম্বন্ধে এইরূপ দাবী ভীবুহীন, পাঁথবীর আহক গাঁত 
ও বুধ-শুক্রের সূর্যপরিক্রমা আবিজ্কারেব আধিক কৃতিত্ব তাঁহাব প্রাপ্য নহে। 

একফ্যাপ্টাস্ 
হেরাক্রাডসের প্রসঙ্গ শেষ কবিবার পূর্বে তাঁহার সমসামাধক এক্ফ্যাণ্টাস: সম্দান্ধে কিছু 

বলা প্রযোজন। হেরাক্রিডসেব জ্যোতিষীয মতবাদের সাঁহত একফ্যাণ্টাসেব মতবাদেব আশ্চর্য 
মিল দেখা যায়। পাথবীর আহক গাতর কথা [তাঁনও আলোচনা করেন। এই আঁহদক 
গাতিব আঁবচ্কারের সঙ্গে উভয বিজ্ঞানীর নাম এরূপ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত যে, কে এই 
তথ্য প্রথম আবিচ্কার করেন তাহা নিশ্চয় করিযা বলা কঠিন। এটযাস্ দুজনেরই নাম 
বরাবর একসঞ্জো উল্লেখ করিয়া গিযাছেন £ 

০০১ 170801065 91016030100 00910911005 006 0/0020000) 
10121500100 02111. 100৬0, 1700 10 0100 50150 01 00215120107, 19001) এ 

01 (011116 ৪$ 01) থা 210, 

এটয়াস আর এক জায়গায একফ্যাপ্টাসকে সাইবাকউজবাসী বাঁলয়া উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। 

এক্ফ্যাপ্টাস্ পরমাণুবাদী ছিলেন। পরমাণুদের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণায় যথেষ্ট 
মৌলিকতার পাঁরচয় আছে। তান মনে কাঁরতেন, ব্রহয্রা্ড আবিভাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার 
সমন্বয়ে গঠিত। বস্তৃকণার অন্তর্তর্শ স্থান শুন্য । ইহারা পেরমাণু) ক্ষত ক্ষুদ্র এক একটি 
গোলক বিশেষ এবং এক প্রকার এখ*বারক শাঁক্তবলে ইহারা গাঁতিশধল হয়। 

&.৩। জাববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও পদার্থাবদ্যা 

আ্যারিষ্টট্ল্ (খু) পঃ ৩৮৪-৩২২) 

প্রাচীন জবান, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রীত আরষ্টটূল স্বদেশের ও সর্বকালের 
শ্রেম্ত বিজ্ঞানী, দার্শীনক ও চিক্তানায়কদের অন্যতম । বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগে, বিশেষতঃ 
জ্যোতিষে ও পদার্থ বিজ্ঞানে, আযারষ্টটলের রক্ষণশশল মতবাদ পরবতর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
ও চিন্তাধারার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগাঁতকে ব্যাহত করিয়াছিল, এই আঁভযোগ বহুলাংশে সত্য 
হইলেও তাঁহার বহুমুখী প্রাতভা ও বিশ্বকোষসদূশ অপাঁরসশম জ্ঞানের তুলনা অঙ্পই মিলে। 



আ্যারস্টটল- ১৬৩ 
জি 

প্রাচশনকালের বিজ্ঞান ও দার্শীনকদের জ্যোতিষ্ক-সমাজে তান ছিলেন সূর্যের মত ভাস্বর। 

তাঁহার সময় পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগে এমন কোন নৃতন তথ্য, মতবাদ বা দর্শন 

আঁবিজ্কৃত হয় নাই' যাহার সাঁহত তাঁহার সম্যক পাঁরচয় ছিল না। কিন্তু এইসব তথ্য ও জ্ঞান 
প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল খাপছাড়া, বিশৃঙ্খল ও অসংলগন। আারষ্টটুল্ এই অসংলগন জ্ঞানকে 

সাবনাস্ত ও সংসম্বদ্ধ কয়া পারপূর্ণতা ও সমগ্রত। দান কবেন এবং স্বকীয় গবেষণার দ্বারা 

সেই জ্ঞানকে নানাভাবে পাঁরপচ্টে করেন। তাঁহার মৃত্যুর পব রেণেশাঁসের পূর্ব পর্যন্ত দুই 

হাজার বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পৃথক পৃথক ভাবে বিজ্ঞানী বশেষের উচ্চাগের 

গবেষণার অনেক নাঁজর আছে বটে, কিন্তু সকল বদ্যার উপর এইরুপ সমান ও সম্পর্ণ 

আধকার সভম্বতঃ আর কোন বিজ্ঞানীর মধ্যে দেখা যায় না। 

সধাক্ষপ্ত জগৰনশঃ মাঁসডানযাব অন্তর্গত আ্টাজরা নামক স্থানে আযবষ্টটলের 

জল্ম হয় খ্পীঃ পৃঃ ৩৮৪ অব্দে। মাঁসডনীয় আলেকজান্দার তরবারির সাহায্যে পথবী জয় 

কাঁরযাহিলেন; মাঁসডনীষ আযারষ্টটুল- লেখনীর জোরে সমগ্র চিন্তা জগতের একাধপত্য 

লাভ করেন। দুই-এর মধ্যে পার্থকা এই যে, আলেকজান্দারেব সাগ্লাজ্য তাঁহার মৃত্যুর কয়েক 

বংসরেব মধোই ভাঙ্গিযা পাঁড়য়াছিল, আরিঘ্টট্লের চিন্তা-সাম্রাজযে দুই হাজাব বংসরেও 

ভাঙ্গন ধরে নাই। 

আারষ্টটলের 'পতা নিকোমেকাস্ ছিলেন সচিকংসক্ ও মাঁসডনরাজ "দ্বিতীয় 

[ালিপেব সভাসদ। পিতার ব্যবহারিক চাঁকৎসা-বিদ্যার প্রভাব পূর্েব উপব সুপাঁরস্ফন্ট। 

গ্যালেনেব লেখায় জানা যাষ, পিতাব নিকট তিনি শল্যাবদ্যা শিক্ষা কবেন। সম্ভবতঃ 

অস্ব্রোপচার কার্যে তাকে তান মাঝে মাঝে সহকাবীরুপে সাহায্যও কাঁরয়া থাকিবেন। 

প্লেটোর নিকট বিদ্যাশক্ষার উদ্দেশ্যে তান ১৭ বংসর বয়সে এথেল্সে আসেন এবং দার্ঘ 

বশ বংসর তাঁহার একাডেমী বা বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। প্লেটোর মত্যুব পর 

খিঃ পৃঃ ৩৪৭-৪৮ অব্দে স্পিউীসিপাস্ একাডেমশ পাঁবচালনার ভার গ্রহণ কাঁরলে 'বদ্যা- 

পীঁঠেব সব্ধপ্রকার আলোচনা, গবেষণা ও অধ্যাপনায়, এমন কি গাঁণাতিক গবেষণাযও দর্শনের 

কমবর্ধমান আতিশযা লক্ষ কারা আরিষ্টট্ল্ ব্াঝতে পারেন যে, একাডেমী হইতে এইবার 

তাঁহার 'বদাষ লইবার সময হইযাছে। ইহা ছাড়া রাজনোতিক কারণও অবশ্য ছিল। দ্বিতীয় 

[িলিপের দিগ্বিজয়েব বাসনা ও অভিসন্ধি এথেল্সবাসীদের ক্রমশঃ মাঁসিডনবাসীদের প্রাত 

বোরিভাবাপন্ন করিয়া তৃঁলযাছিল। এইরূপ অবস্থায় ফিলিপের সভাসদ নিকোমেকাসের 

প্রকে এথেন্সে যে কেহ প্রীতির চক্ষে দৌখবে না তাহা বলা বাহ্ল্য। যে কারণেই হউক, 

আ্রিষ্টটল- এথেন্স পারত্যাগ করিয়া াঁসযার অন্তর্গত আসোস্ নামক স্থানে একাডেমীর 

আদর্শে একটি ছোট বিদ্যাপঠ ও আলোচনাচক্র স্থাপন করেন। আসোসে তান তিন বংসর 

আতিবাহত করেন। ইহার পর তাঁহার সহকম্ ও 'বাঁশস্ট বন্ধ থিওফ্রেস্টাসের আহবানে 

লেস্বস্ দ্বীপের নিকটবতর্ণ মিটালিন নামক স্থানে আসেন। আসোস্ ও মাঁটালনে অবস্থান 

কালেই তাঁহার জীবাবদ্যা ও প্রাঁণাবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা সম্পাদিত হয়। এথেল্সের অধ্যাত্স- 

মূলক দর্শন ও পাশ্ডিতোর আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিযা আয়োনীয় দ্বীপগলির মত্ত 

পাঁরবেশে নৃতন দাষ্টকোণ হইতে "তানি প্রাকৃতিক জগতকে বুঝিলার চেষ্টা করেন। এই 

প্রচেষ্টার ফলেই তিনি জশবাঁবদ্যা ও প্রাণাবদ্যার 'ভীত্ত স্থাপন কাঁরিতে সমর্থ হন। বিজ্ঞানে 

ইহা তাঁহার অক্ষষ ও অতুলনীয় অবদান। 
এথেন্স পরিত্যাগ কারিয়া পাঁচ বৎসর নানাস্থানে কাটাইবার পর তরুণ আলেকজান্দারের 

শিক্ষকতার ভারপ্রাপ্ত হইযা ত্যারজ্টট্ল্ আবার মাঁসডনে আদেন খীঃ প্ ৩৪২-৩ আব্দে। 

এই সময় রাজনগীতি চর্চা ও আলোচনা কারবার সবর্ণ সুযোগ তাঁহার উপস্থিত হয়। তিনি 

আলেকজান্দারকে দার্শীনক, প্ডিত অথবা বিজ্ঞানী করিয়া তুঁলিবার পাঁরবর্তে বিচক্ষণ 

রাজনশীতজ্ঞ [হিসাবে গাঁড়য্া তুলিবার সংকল্প করিলেন। আলেকজান্দারের জন্য তিনি রচনা 



১৮৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

কারলেন তাঁহার দুই বিখ্যাত গ্রন্থ 11070707) ও (01077165 1* এই গ্রল্থত্বয়ে রাজতন্ত্র 

ও ওুপাঁনবেশিক শাসন-পদ্ধাত তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। পাঁথবার নানা দেশের 

শাসনতন্ত্র সংগ্রহ করিধা তিনি শাসনতন্ধ্র বিবর্তনের এক ইতিহাস ও আদর্শ শাসনতন্দ্ের এক 
খসড়া রচনা করিবার পাঁরকজ্পনা করেন। আলেকজান্দারের সায়াজ্য বিস্তারের ফলে এই 
তথ্য সংগ্রহের কাজ তাহা অনেক সহজ হইয়াছিল। 

খঃ পৃঃ ৩৩৪-৫ অন্দে ফালিপেব মৃত্যুর অল্প পরে আ্যারস্টটুল্ আবার এথেন্সে 
আসিয়া সাধারণভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে মনোনিবেশ কবেন। এই সময়ে তাহার 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার আব এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হয়। সহরের উপকণ্ঠে 
ছোট ছোট কয়েকাঁট উদ্যান-বাটী ভাড়া কাঁবযা তাঁহাব 'বখ্যাত বিদ্যাপীঠ 'লাইসিযাম' স্থাপন 
করেন। উদ্যানে পায়ঠাবি কাঁরতে কারিতে গৃবাঁশষ্যের মধ্যে আলোচনা চালাইবার প্রথা হইতে 
এই শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের নাম দেওয়া হইয়াঁছল 'লাইীসযাম' বা 'পৌঁবপ্যাটোটক' বিদ্যাপীঠ। 
লাইসষামে ন্যাযশাস্ত, পদার্থীবদ্যা, দর্শন, রাজনশীতি, অলংকার শাস্ত্র প্রভীত নানা বিষয়ে 
শিক্ষা দেওযা হইত। প্রায় শতাধক মৌলিক পাণ্ডুলাপ ও বহু দংজ্গ্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ 
সংগ্রহ করিযা তান যে গ্রম্থাগার স্থাপন কবেন, পরবতার্কালে তাহাবই আদর্শে আলেক- 
জান্দ্রযার ও পার্গামামেব বিরাট গ্রন্থাগার গাঁড়যা উীঠযাঁছল। কয়েক মানাচত্র ও ছোট 
একটি যাদ্ঘরও এই 'বদ্যাপীঠের বিশেষ অঙ্জা ছিল। 

খুীঃ পঃ ৩২৩ অব্দে আলেকজান্দারের মৃত্যু হইলে এথেন্সে মাসিউন-বরোধী 
মনোভাব আবার মাথা চাড়া দ্যা উঠে এবং রাজনোতিক' কারণে আ্যাবন্টট্লের জনীপ্রষতা ক্ষু্ন 
হইতে আরম্ভ করে। এই সমযে অনেকে বিদ্যাপীঠ উঠাইযা অনাত্র স্থানান্তাবত কারবার 
প্রস্তাবও করিয়াছলেন। এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন নাই। তাঁহাব সুযোগ্য বন্ধু ও 
সহকমর্ঁ থিওফ্রেস্টাসের হাতে লাহীসয়াম পাঁরচালনার ভাব অর্পণ কাঁবধা মাসিডনীযদের 
সূরাক্ষত কেন্দ্র ক্যালাসসে জীবনের অবাঁশস্ট কাল কাটাইবার জন্য চালযা যান। পব বংসর 
(খুঃ পৃঃ ৩২২) এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 

রচনাঃ আবিষ্টটলেব স্বরাঁচত গ্রন্থরাজর কিছ; পাঁরচয় দেওয়া আবশ্যক। তান 
দুই প্রকার গ্রন্থ রচনা কারযা গিয়াছেন--প্রথম জাতের গ্রল্থগুলি সাধারণেব বোধগম্য আত 
সহজ ও সরল ভাষায় রাচত (এইগীল অধিকাংশই লাইসিযামে প্রদত্ত সান্ধ্য বন্তৃতাব সংকলন), 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রল্থগ্ীল পাণ্ডিত্যপর্ণ রচনা-ভঙ্গ সুসংহত ও সংক্ষিপ্ত, এবং বিশেষ 
কাঁরয়া বদ্বংসমাজের জন্য লাখিত। প্রথমোন্ত গ্রন্থের প্রা সবগুলই নষ্ট ও নিখোঁজ 
হইযাছে: সৌভাগ্যবশতঃ শেষোল্ত শ্রেণীব আঁধকাংশ গ্রল্থই সংরাক্ষত হইযাছে। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান সম্পাকতি গ্রন্থের মধ্যে 17119515, 1) 07610, 196 06716171076 ৮1 
(07711112076, ও 71160701927 বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 179515$ গ্রন্থাউ আট- 

খণ্ডে বিভন্ত-প্রথম চার খণ্ডে পদার্থ বিদ্যাব নানা বিষয এবং অবাঁশিষ্ট চাঁব খন্ডে গাঁত 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। 496 44711716. ও 1267৫ 17110110 মনস্তত্তের উপর 

'লাখত তাঁহার শ্রেচ্ঠ গ্রল্থ। 101776 1018176176 আবার 196 96751 61 96177517711, 

106 716171070০৫ 1₹০1117715061116, 100 909171710, 106 501717111৭, 106 191917৫- 

110176 19০1 50171111111, 1) 1.071011710176 61 1)72/11616 771166, 1) 17116 6: 

11046 ও 496 1২০51171101 নামক আটাট পূ্স্তকেব সমন্বয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার 

'দিক হইতে বিচার কাঁরতে গেলে তাঁহার জশবাঁবদ্যা ও প্রাণাবদ্যা সংক্রান্ত গ্রল্থগচালই সর্বশ্রেম্ঠ। 
171510716. 44771110111171  তথাবহ্ল. জাীবজন্তুব বিচিত্র বাবহার, গুণাগুণ, বাহাক ও 
আভ্যন্তরীণ গঠনবৈচিত প্রভ়ীতি নানা বিষয়ে তাঁহার সূদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফল এই গ্রন্থে 

* 5. [). 1২055, 44771510616). 4 
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লাঁপবদ্ধ। এইসব পর্যবেক্ষণ হইতে তিনি যেসব মতবাদ ও 'সদ্ধান্তে উপনীত হইযাঁছলেন 
তাহা বিশদভাবে জালোিত হইয়াছে 106 1671017%5 441171770117171, 1)6 1706551 

44178170177, 136 0610810107)6 44711776111 প্রভৃতি গ্রন্থে । আ্যাবিষ্টটূলের 

116101)1)585 গ্রন্থেরও উল্লেখ করা উীচত। দর্শনের ছাঁচে ঢাঁলিয়া [লাখত হইলেও 
বৈজ্ঞানক পদ্ধাতির ও বিজ্ঞানের দার্শীনক ভিত্তির আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের এক বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। 

এই প্রসঙ্জে একটি বিষষ বিশেষ প্রপিধানযোগ্য। প্রথম জীবনে তাঁহাব রচনায় ও 

চিন্তাধাবায প্লেটোর ক্ষার দ্ার্নবার প্রভাব এবং পববতাঁ জীবনে এই প্রভাব কাটাইয়া 
নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক বিষষ আলোচনার চেষ্টা তাঁহার প্রথম ও শেষজীবনেব 
গ্রল্থগ্ীল একটু মনোযোগ দিয়া দৌখলেই ধবা পড়ে। স্লেটোর অনুকবণে কথোপকথনের 
ভঙ্গীতে 'তাঁন গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। পরবে এই পদ্ধাতি সম্পূর্ণ পাঁরভ্যাগ কারযা 
বিশুদ্ধ সমালোচনামূলক গদো বন্তব্য বিষয় প্রকাশ কবেন। বিষযবস্তুর দক হইতেও শেষেব 

দদকে অবাস্তব, অলৌকিক তত্তের পাঁরিবর্তে বাস্তব পাঁর্থব ও জাগতিক ব্যাপাবেব আলোচনায় 
তান আঁধকতব আকৃষ্ট হন। বস্ লাখষাছেন ৫ 

৪, ০, ০7006201012] 1[0060)01]0, 6 [00057 25 [0 

01101 ৮০011711765 10৮42105211 110101150 11010105 111 1110 0017061৫ 

0005 1)00) 01 00001021101 0£115101%, 210 7 00111010101) 1170 110 

10া]া) 200. 00001110901 116 ৮৮011015109 1১0 10071001701 211 

11011) 1911 01711000০11) 15 110010 21107000101 5011011105৯ 

একাডেনীর সবাশ্রেম্ঠ ছাত্র আবিষ্টটূলেব চিন্তাধারা ও গবেষণাব উপর স্লেটোর 'শক্ষা 
ও আদর্শ যে গুড়ত প্রভাব বিস্তাব কাঁবিবে ইহা স্বাভাবক। পরবর্তঁকালে স্বকীয গবেষণা 
ও 'ব্চাব-বৃদ্ধিবলে তিনি এই প্রভাব যে কতখানি কাটাইয়া উঠ্িয়াছিলেন তাহার প্রমাণ 
্রার্ণাবদ্যা ও জগবাধিদ্যা সম্পাক্তি ভাঁহার যুগান্তকারশ গবেষণা । এই গবেষণায় যবন্তি 
অপেক্ষা পরীক্ষাব মূল্য এবং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও অন্তর্দভ্টিলব্ধ জ্ঞানের পারিবর্তে পর্যবেক্ষণলব্ধ 
জ্ঞানের মূলা ও প্রযোজনীয়তা তিনি উপলাব্ধ করেন। জাববিদ্যা সংক্কা্ত গবেষণার এক 

জায়গায় তান লিখিয়াছেন,_ 
2.১ 6 9ি05 0956101৮190] 91100100015 219০1১60711 

০৮61: 005 810, 00. 00011 [01750 1)0 £150] 12160 00 01950159110) 

[18010 0)607105, 2ন (9. (10011690171 16 ৮100 065 গা 

9271605 5101) 0100 019501%০0 805. 

শুধু তাহাই নহে, সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপারিকাজ্পত গবেষণার তিনিই প্রথম প্রবর্তক । 

গবদ্যোংসাহপ আলেকজান্দারেব পন্ঠপোষকতাষ ও উদার অর্থসাহায্যে এককালে বহবশত 
গ্রঁক মূদ্রা (গ্রঁক মূদ্রা ১ ট্যালেন্ট (91076) _২৪০ বূটিশ পাউন্ডের কাছাকাছী। তিনি 
ব্যয কাঁরতেন। গ্রশস ও এঁসয়ার নানাস্থান হইতে প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কার্ষে 
[তান দুই সহস্র লোক নিয্্ত কারযাছিলেন।$ ইহারা কেহই অবশ্য নিপুণ পর্যবেক্ষক 

ছিল না; তথাঁপ এ-জাতীয ব্যাপক উদ্যমের ফলে 'বাঁভল্ন বিষয়ে তান যে পাঁরমাণ তথা 

সংগ্রহে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহার দজ্টান্ত আধূনিক কালেব রাষ্ট্র-সাহাযা-পারপদষ্ট 

সানয়ল্মিত ও সুপারকীজ্পিত বৈজ্ঞানক গবেষণার উদ্ভবের পূর্বে আর দেখা যায় না। 

প্রাশিবিদ্যা ও জপীবাবদ্যাঃ প্রাণাবদ্যা ও জপবাঁবদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা আআরষ্টটূলের 

ক 1053, /17/560116,. 
শ তাঁহার 18071 6776 06712121807 ০ 7665 গ্রষ্ধে এই মন্তবাটি দুষ্টবা। 

8 00006 86 5০0৫1 76161107501 51276 7 1 19. 

৪ 



১৮৬ বিআানের ইতিহাস 

শেষ বয়সের গবেষণা হইলেও আমরা প্রথমে ইহারই আলোচনা কারব। জাবাঁবদ্যা সংক্রান্ত 
গবেষণার মধ্যেই তাঁহার নৈজ্ঞানিক গবেষণা পূর্ণভাবে বিকাশত। » গণিতে, জ্যোতিষে ও 
পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম হইলেও নূতন আঁবিজ্কারের দ্বারা এই জ্ঞানের 
আধকতর উন্লাত সাধনে তিনি অসনর্থ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, জীবাঁবদ্যা বালতে গেলে 

একরূপ তাঁহাবই সৃষ্ট প্রাচীনকালেব সবশ্রেষ্ঠ জীবাবজ্ঞানী সম্বন্ধে আধুনিককালের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডাবউইন 'লাখয়াছিলেন, “বিভিন্নভাবে হইলেও 'িনিযাস ও কুভয়ে 

ছিলেন আমার দুই দেবতা, কিন্তু বৃদ্ধ আরম্টট্লের কাছে তাহারা স্কুলের ছাত্র মান্র।"* 
আআরিঞ্টটল- প্রাধ পাঁচশত বিভিন্ন প্রাণীব নিখত ও বিশদ বর্ণনা লাপবদ্ধ করিয়া 

'গয়াছেন। ইহাব মধো পণ্াশটি প্রাণীকে তিনি স্বহস্তে ব্যবচ্ছেদ করেন এবং আভ্যন্তরীণ 

জাঁটল গঠনবৌচত্রয আঁঙ্কত কবেন। ব্ন্তিগত পর্যবেক্ষণ ও আভিজ্ঞতা ছাড়া এইরূপ বর্ণনা 
ও অঞ্কন সম্ভবপর নয়। 

৭৪। আাঁবষ্টট্ল্ বার্ণত মাজাব-মৎস্য-(08£ 0517) 
722745211/7115 24715016115. 

সমগ্র প্রাণাবিদ্যাকে তান তিনভাগে ভাগ করেন £-(১) প্রাণিবত্তান্ত-_ইহা প্রাণ- 
জীবনের সাধারণ ঘটনা, আভজ্ঞতা ও ব্যবহাবের ইতিবৃত্ত; (২) শাবীরস্থান ও শাবীরবৃত্ত 
_-প্রাণদেহের বাঁভন্ন অংশের ও তাহাদের ক্রিযার বর্ণনা এবং দেহাভ্যল্তরস্থ যল্লসমূহের 
নানাবধ ব্যবহার ও ক্রিয়ার আলোচনা, এবং (৩) প্রজনন ও ভ্রণতত্ব। আপনা হইতেই 
পৃষ্টিলাভ, বাঁদ্ধ ও ক্ষযের ক্ষমতাকে তিনি 'জীবন' আখ্যা দিয়াছেন। তানি আস্থ ও 
উপাস্থিবহুল মখস্যের পার্থক্য নির্ণয় করেন, 'তাসি মাছের ছানা প্রসবের কথা উল্লেখ করেন, 
মুরাঁগর ডিমের ভ্রুণের ক্লামক উন্নাতি বর্ণনা করেন এবং িম্বাবস্থাতেই হৃখীপশ্ডের আকৃতি 
লাভ ও সপন্দনের সুচনা লক্ষ্য কবেন। মৌমাছির স্বভাব সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা আত 
চমৎকার। এছাড়া প্রাঁণজগতের বহু তথ্য তান আবদ্কার ও াঁপবদ্ধ করেন। ইহার 
অনেকগবলির গরুত্বই তাঁহার সমসময়েব বা কিছু পরবতাকালের প্রাশাবজ্ঞানণরা উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই, বহ; শতাব্দী পরে আবার নৃতন কারযা এইসব তথা আঁবজ্কৃত হয়। 

আরিষ্টটুলের নিখুত পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা কয়েকটি দষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 
ডূমধাসাগরে (90000-991) (5০/716) নামে একপ্রকার সামাদ্ুক কম্বুজ পাওয়া যায। 

আরিষ্টট্জ্ লাখয়াছেন, ডিমের শ্বেতবস্তু হইতে এই কম্বুজেব ছানা ধশরে ধারে আকার প্রাপ্ত 
হয়। তারপর ডিম ফাটিয়া ইহা অনেকটা পাখার ছানার মত নির্গত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে 
প্রাণাবদ্ উইলিয়ম রোঁদূলে (১৫০৭-৬৬) আরিষ্টটূলের বর্ণনা অনূযাযী এই সামুদ্রিক 
কম্বুজের ডিম হইতে ছানা প্রসবের যে চির অঙ্কন করেন তাহা ৭৫নং চিন্নে দেখানো হইল। 
শশিশীপিি 

৭ 1.17079603 2170 00৮10 1256 7৫শো। 10:00 0005, [13000 17 1 
01067071125, 1900 006 ৮৬৩76 17676 5000] 1১0৬5 00 019 41715000.”-- 
17611751166 676 16165, . 252, 
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আযারষ্টটল্-বার্ণত টর্পেডো (17071600 00৫11012) ও বড়াঁশ মংস্যের (4১70]0 
191) কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূমধ্যসাগরীয অণ্চলের ধীবররা আত 
প্রাচীনকাল হইতেই এই দুইপ্রকার মধস্যেব সহিত বিশেষভাবে পাঁরচিত ছিল। আ্যারষ্টটল্ 
লিখিয়াছেন, ইহাদের সম্মুখভাগ অন্যান্য মস্যের তুলনা অস্বাভাবক চওড়া। টর্পেডো 
মতস্যে শ্রোণী-পাখনাদ্বয় (১০11০ 00) লেজের দিকে থাকে, সম্নুখভাগের বিস্তৃত দেহাংশ 

(১) (২) 
৭৫। আাবস্টটল- বার্ণত (80010 851) (561) বা এক প্রকার সামাদ্রক কদ্বুজের 
পারণাতি-লাভেব চিন্রঃ (১) চিনে শৈশবাবস্থা ও (২) চিন্তে পারণত অবস্থা দেখানো হইযাছে। 

4৬-ডম্ব, 1 ও €৮-ক্ষু) 1)- কম্বুজের দেহ। 

কিছুটা পাখনার কাজ কবে। টর্পেডো মৎস্য নিজ দেহ হইতে 'বচ্ছযারত বৈদ্যযীতক শান্তর 
দবাবা অন্যান্য মৎস্য বা জলজ প্রাণীকে তাঁড়তাহত কাঁরয়া শকার করে। সমবদ্রতীরে বাল, 
ও কর্দমের মধ্যে ইহারা আত্মগোপন কাঁরয়া থাকে এবং নাগালের মধ্যে পাইলেই মৎস্যদের 
তাঁড়তাহত করে। ইহাদের তীর বৈদ্যাতক আভঘাত মানুষ পর্যন্ত অনুভব কাঁরয়াছে। বড়াশ 
মৎস্যের চক্ষুর নিকট সূতার মত লম্বা, সরু ও মসৃণ একাঁট বস্তু থাকে। ক্ষুদ্র মৎস্যেরা 
সৃতার মত এই জিনিসকে সামদ্রক শৈবাল দ্রমে খাইতে আসিলে 'নজেরাই ইহাতে বদ্ধ হয়। 
রোঁদ্লে টর্পেডো ও বড়াশ মৎস্যের যে সব চন আঁকয়াছেন, (৭৬নং চিন) তাহার সহিত 
আযরিষ্টটলের বর্ণনার হুবহু মিল পরিলক্ষিত হয়। 

'তমি মাছ, হাঙ্গর প্রভীতি এক জাতীয় সামনাদ্রক প্রাণী যে সাধারণ মংস্যের মত অস্ডজ 
নহে, পক্ষান্তরে স্থলজ স্তন্যপায়ীদের মত জরায়জ, আরম্টট্ুল্ ইহা আবিষ্কার করেন। 
11516151069 3 215£61%5 9%1£%7%5 নামক ক্ষদ্্র হাঙ্গরের ভ্রুণ মাতৃগভে 

কিরুপে অবস্থান করে এবং নাভিরজ্জুর দ্বারা জরায় ও অমরার সাহত সংলগন থাকে, 
আরজ্উটল্ তাহার উল্লেখ করেন। বহাাঁদন পর্যন্ত প্রাণাবদগণ এই আবিক্কারের গুরৃত্ 
উপলব্ধি কারতে পারেন নাই এবং ইহা যে আরিষ্টটলের আঁবচ্কার সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ 
হইতে পারেন নাই। উনাবংশ শতাব্দীতে জার্মান জাঁবাঁবদ্যাবদ জোহানেস্ মুলার 
(১৮০১-৫৮) ইহা চূডান্তরূপে প্রমাণ করেন। আযারষ্টটলের বর্ণনা অনুযায়ণ 111/516%5-এর 
ভ্রণের তিনি যে চিত্র অজ্কন করেন তাহার কয়েকটি নমুনা দেখানো হইল (৭৭, ৭৮ন€ং চিনত)। 

শ্রেণী বিভাগ £ আ্যারিষ্টট্ল্ প্রাণীদের সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। 

তাহার পূর্বে প্রাণাবদূরা বিপরশত গ্ণাত্মক শ্রেণীতে (০0771045000 011১) প্রাণীদের 

ভাগ কারিতেন, যেমন স্থলজ ও জলজ, পক্ষর্বাশম্ট ও পক্ষহণীন ইত্যাদ। এই প্রকার শ্রেণী 
বিভাগের ফলে বহু বিষয়ে প্রভূত মিল থাকা সত্তেও প্রাণীরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভন্ত হইয়া 
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পড়ে। পক্ষাবাশিষ্ট ও পক্ষহশন পিপীলিকা এইরুপ শ্রেণী বিভাগের অসারতার একট 

প্রকৃষ্ট দক্টা্ত। । 

৭৬। টর্পেডো মৎস্য ও বড়শি মতস্য। (১) টর্পেডো মংস্যের আভ্যন্তরীণ বৈদন্যাতিক যল্তের চিত্র; 
(২) রোঁদ-লে (১৫০৭-৬৬) কর্তৃক আঁঞ্কত 4০016৫০0 066117£৫-র আভ্যন্তরীণ টি; 

(৩) রোঁদলে কর্তৃক আঁঙ্কিত বড়শি মংস্য (47/2167 1517)। 

আারছ্টট্ল্ প্রাণজগতে তিন প্রকার মিল লক্ষ্য করেন। একই জাতের প্রাণীদের মধ্যে 
*্বভাব ও আকৃতির সামান্য তারতম্য লক্ষ্য করিয়া যে বাভন্ন প্রজাতর প্রাণীর কথা বলা হয়, 



ভ্যারষ্টউল ১৮১ 

গঠনবোঁচিন্র্ে ও অন্যান্য বহু ব্যাপারে এইসব প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে প্রভূত 'মল দেখা যায়। 
গবাভন্ন প্রজাতির সমন্বয়ে 'গণ'; এক একটি গণের অন্ততুন্ত বাভন্ন প্রজাতর প্রাণীদের মধ্যে 

6১৯) (২১ 
৭৭। (১) আরিজ্টট্ল্ কর্তৃক প্রদত্ত স্তী-হাঙ্গরের জঠবেব বাঁভম্ন অংশের নাম, আধুনিক 

শাবীরস্থানেও এই নামগুলি বহুলাংশে অপারবার্তত রাহয়াছে। 
(২) 155461%51289£5 নামক এক জাতীয ক্ষুদ্রহাঙ্গরের ভ্রুণাবস্থা; অনেকটা স্তনাপায়ী 

প্রাণীর মত হাঙ্গর-শিশু মাতৃ-জঠরেব প্রাকারেব সহিত সংলগ্ন থাকে। জোহানেস্ 
মূলার (১৮৪২) কর্তৃক প্রদত্ত আরিম্টট্লের ধারণা 'চন্ররূপ। 

অনেক মল আছে। তারপর 'বাভন্ন গণের অন্তভূর্তি প্রাণীদের মধ্যেও নানা বিষযে স্থূল 
মিল ও সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। এতদ্বাতীত সান্টছাড়া এমন কতকগাঁল প্রাণী আছে যাহাদের 

ডিশ্বাধার 

-ভ্রপ-সংলগন 

(১) (২) 

৭৮। (১) 115461%5$ 18695 জাতীয় ক্ষ্রেক্াপারের জরায়ুর নিম্লাংশের আভ্যন্তরীণ গঠন- 
বৌচিতা। আারত্টটলের বর্ণনা অনুযায়ী জোহানেস্ মূলার (৯৮৪২) কতৃক ইহা অক্কিত। 

):11115/615 /%0122775 নামক আর এক জাতীয় ক্ষদ্রহা্গারের ডিম্ব। 'ডিচ্বের অভ্যন্তরে 
হাপার-শশু অমরা বা ফুলের সাহত [কভাবে সংলগন থাকে তাহা দেখানো হইয়াছে! 

আশরম্টট:লের বর্ণনা অনুযায়শ জোহানেস্ মূলার কতৃকি আঁচ্কিত। 

২ 
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কোনও প্রজাতি বা গণের অন্তভূর্তি একেবারেই করা যায় না। এরূপ অবস্থায় চুল চেরা শ্রেণী 
বিভাগের কাজ যে রাঁতমত কাঁঠন ব্যাপার আ্যারিষ্টট্ল্ তাহা উপলাহ্ধী করেন। এইসব 
বিচার, করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন ষে, শ্রেণী বিভাগের কার্ষে প্রভেদ-জ্তাপক 
যত বেশী গুণ ধরা যাইবে শ্রেণী বিভাগ ততই নির্ভুল হইবে। এই নিয়ম অন্যায় প্রাণীদের 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আযারিষ্টটল্ যে তালিকা প্রস্তুত কাঁরলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে িনিয়াসের 
পূর্বে ইহা অপেক্ষা উন্নততর তালিকা আর কেহ প্রণয়ন কারিতে পারেন নাই। 

আরিজ্টটূল্ প্রাণীদের প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করেন_-(১) রম্তবহূল ও (২) রন্তহীন। 
আধ্বানক শ্রেণী বিভাগে ইহা মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ড প্রাণধদের সাহত তুলনীয়। রন্তবহুল 
প্রাণীদের প্রধান গণবভাগ হইল এইরূপঃ জরায়ূজ চতুষ্পদ (৮1510321005 00901- 
[০২), সাম্দাদ্রক স্তন্যপায়ী (0908068), পক্ষী, অণ্ডজ চতুষ্পদ (0511981019 

00807019005) ও সরীস্প এবং মংস্য। রন্তবহূল প্রাণীদের মধ্যে মানুষ বিশেষ জাতের 
প্রাণী। রক্তহীন প্রাণীদের বাহ্যক ও আভ্যন্তরীণ দেহাংশের নানারূপ পার্থক্য লক্ষ্য কাঁরয়া 
তাহাদের 'বাভন্ন গণে ভাগ করা হইয়াছে। আযারষ্টটুলের শ্রেণী বিভাগের স্ংক্ষ্তসার নিম্নে 
দেখানো হইল। 

রন্তবহ$ল 
১। মানুষ 

জরায়ন্জ ূ ২। জরাযুূজ চতুষ্পদ (স্থল স্তন্যপাযন) 
| ৩। সামুদ্রিক স্তন্যপাষী 

ইহাদের ডিম ৪। পক্ষী 
নিখত ও ূ 

সম্পূর্ণ হয় ৫&। অণ্ডজ চতুদ্পদ__সরীস্প, উভচর 
৬। মংস্য 

28 ইহাদের ডম 
অসম্পূর্ণ ও রন্তহীন 
পুটীবহুল হয় ৭। সেফালোপোড্  (001)172191)00) 

| | ৮। ক্রাস্টেসিয়া (01019080609) 

ইহাদের 'ডম বিশেষ ধরনের ৯। পতঙ্গ 

7 টু )১০। কম্বোজ (70011050) 

স্বতঃজনন পদ্ধাততে ইহারা উদ্ভূত হয় ১১। উদ্ভদ্ সদৃশ প্রাণী, স্পঞ্জ 

মংস্যরা কানকোর সাহায্যে এবং অন্যান্য প্রাণী ফুস্ফূসের সাহায্যে নিশবাস-প্রশ্বাস 
গ্রহণ কারয়া থাকে, এ সম্বন্ধে আবিষ্টটল অনেক পরীক্ষা করেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের 
প্রকৃত প্রণালী অবগত হইবার জন্য তিন জীবন্ত পশুপক্ষীর দেহব্যবচ্ছেদ কাঁরতেন। 
তিনি বহু পশুপক্ষীর ফৃস্ফ্সের বর্ণনা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববত বিজ্ঞানী 
ও দারশশীনকাদগের মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি এক জাযগায় এইরূপ মন্তব্য করেন, 
“(*বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে) পৃববতাঁ প্রাশাবিজ্ঞানীরা যে ভাল বর্ণনা বা আলোচনা কারতে 
পারেন নাই তাহার কারণ প্রাণীদের আভ্ান্তরীণ গঠন সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
অভাব; তদুপাঁর প্রকৃতির প্রত্যেক কার্ষের পিছনে যে একটি কারণ আছে, তাহা তাহারা 
স্বাঁকার কারতেন না। প্রাণীদের *বাস-প্র*্বাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহারা যাঁদ প্রশ্ন 
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তালতেন এবং কানকো, ফ;সফ;স প্রীত দেহাংশের কার্যকলাপের পারপ্রোক্ষতে যাঁদ এই 
প্রশ্নের বিচার ও আলোচনা কারবার চেষ্টা কারতেন, তবে বহ্ পূর্বেই "্বাস-প্রদ্বাসর 
কারণ তাঁহারা আবিষ্কার কারতে পারিতেন।” এই উীন্তর মধ্যে, অন্ততঃ জীবাবিদ্যা সম্পাকত 
গবেষণার ক্ষেত্রে আ্যারষ্টটূলের খাঁটী বৈজ্ঞানক মনোভাব সুপারস্কুট। *বাস-প্রথ্বাস 
“ক ভাবে' সংঘটিত হয় তাহার সদ্যন্তর দিতে পারলেও, 'কেন হয়' সে প্রশ্নের উত্তর তান 
দিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, বাতাসের সংস্পর্শে রন্তকে শশতল করাই হইল 
শবাস-প্রশবাস প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা অপেক্ষা উন্নততর ও আঁধকতর সন্তোষজনক কারণ 
নির্দেশ অবশ্য আ্যারপ্টট্লের সময় সম্ভবপর ছিল না। বায় ও গ্যাসের মধ্যে পার্থকা তখন 
পযন্তি অজ্ঞাত; বসায়নের তখনও আত শৈশব অবস্থা। 

মানুষ 
জরায়ুজ চতুষ্পদ, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী 

অগুজ-_পক্ষী, সরীশ্থপ, উভচর, মহন্য 

পতঙ্গ 
কম্বোজ 

উদ্ভিদ, সদৃশ প্রাণী আযসকিডিয়ান্ 

আকালিফিয়ে হলোথুরিয়। 

(জেলি-মৎস্য) স্পঞ্জ 

২২. উচচশ্রেণীর উদ্ভিদ. এ 
৯২ নিয় শ্রেণীর উদ্ভিদ চা 

সস সস পপ জাপা পাশ 

৭৯। আযারঘ্টটলের পারকজ্পনা অনুযায়ী প্রাণজগতেব বিভিন্ন ধাপ। 

এইরূপ আরও কতকগূলি বিষষে আরিত্টট্ল্ ভ্রান্ত ধাবণা পোষণ কাঁবতেন। তশ্মধো 
উদ্ভিদূজীবনে যৌন-্রান্তযার অনাঁস্তত্ব এবং মাস্তত্বেব পাঁববর্তে হত্পিণ্ডে বাদ্ধবাত্তির 
স্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোন্ত নিবয সম্বন্ধে জালক্নাওন ও [হপোক্রেটিস্ সন্িক 
মত পোষণ কাঁরতেন। যে কোন কারণেই হউক, আিজ্টল্ তাঁহাদের গত গ্রহণ করেন নাই। 

জননতত্বঃ জননতত্তে জ্যারজ্টটূলের মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। িতাই সম্ভানের 

প্রকৃত জনক, মাতৃগর্ভের সণ্টাব শুধু আশ্রষ ও পুম্টি যোগাইধার জন্য, মিশরীঘ আমল 

হইতে প্রচলিত এই ধারণা তখন বিশেষ ব্যাপক ছিল। যতদূর মনে হয, এইপ্রকার ধারণা 
হইতেই পুরুষ-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। জনন-ক্রিয়ায় মাতার প্রকৃত অংশ 
আযারম্টট্ল্ প্রথম ব্যাখ্যা করেন। 

প্রাণদের জন্মরহস্য সম্বন্ধে তিনি তিন প্রকার জচ্মের বিবরণ 'দিয়াছেন,-(১) কোন 

কোন প্রাণী আপনা হইতেই জন্মাইযা থাকে; (২) এক শ্রেণীর প্রাণীর জল্ম হয় একক পিতা 

হইতে; এবং (৩) অবশিষ্ট প্রাণীদের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার যৌন-সম্বম্ধের ফলে সল্তান 
সূষ্টি হয়। এই শেষোক্ত উপায়ে জন্মের কারণ সম্বন্ধে আরিষ্টটুল্ গভশরভাবে চিন্তা 



১৯২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

করেন। পূর্বে ধারণা ছিল-_এবং হিপোক্রোটিসও এইরূপ মনে করিতেন যে, পিতার দেহ 

হইতে নির্গত শুরু দেহের বাঁভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাতিট বৈশিষ্ট্য লইয়া উৎসারত হয়। 

এজন্যই ধ্পিতার দেহাবয়বের সাঁহত সন্তানের দেহের অগ্গাঞ্জাঁ মিল দম্ট হয়। ইংরেজীতে 

ইহা 1১410616515 মতবাদ নামে খ্যাত। আযারম্টট্ল্ এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ শ্রমাত্বক 
প্রমাণ কবেন। অঙ্গাপ্রত্যজোর সাদৃশ্য ছাড়াও কণ্ঠস্বর, চুল, নখ, চলন-পদ্ধাত কতকগুলি 
বিষয়ে পিতামাতা উভয়েব সাহত সন্তানের সাদৃশ্য দেখা যায়। জল্মদানের সময় তরুণ 

পিতা হয়ত দাঁড়ও হয নাই অথবা চুলও পাকে নাই, 'কন্তু বয়োপ্রাশ্তির সঙ্গে সন্তানের 
দাঁড়ও গজায এবং চুলেও পাক ধরে। [3917£0106515 মতানুসারে এইরূপ অসামঞ্জস্যর ব্যাখ্যা 
অসম্ভব । 

দেহতন্তু হইতে শুক্রের উৎপাত্ত। খাদ্য হইতে রন্তু এবং রন্ত হইতে দেহতন্তুর উপাত্ত হয়। 
রন্দের সবটুকুই অবশ্য দেহতন্তুতে পর্যবসিত হয না, অবশিষ্ট বাড়াতব ভাগ হইতে উৎপন্ন 
হয় শুক্। সৃতরাং যে খাদ্যবস্তু হইতে 'পতার দেহাবয়বের উৎপাত্ত সেই বস্তু হইতে শনর- 
সঞ্টাবেব জন্য পিতা ও সন্তানের আকাতগত সাদৃশ্য পারলক্ষিত হয়। এই শুক্রের মধ্যেই 
অঙ্গ-প্রতাঙ্া ও পূর্ণ দেহাবযবের সকল উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকে। এ সম্বন্ধে বস্ 
লাখয়াছেন_ 

“6, 00900, 000 500105005০0] 00111010101 17. 105 102] 
(0171) 07201050110) 11 2005 01176011509 1)01]0 011) (1595010. 11115 01721] 
(0710 255010160 1)% 10701117101) 15 11 521100111100175 0101100915 1)1000, 

110 17 1910001055 2171102]5 21) 209105005 1010. 01101) 15 0109৮010510 
101 101000, 2110. 11119 (1)0161016 17১6 511191১0500 (9 1১0 ৪. 011001 [)10- 
000 01 1)10001. 1110 1)1111. 0£ 076 1১10900 11 21) 0111])97] 0005 (0 

(01770 10511155105 ; (৮1120151701 11660601017 10115 60995 10 1081৫ 90100), 

48100 01901106 1050101)16 00010 199101015 $117]315 1)0077156 01)0 $01- 
[0105 10501119105 110 1901]. 41176 5611161 %/110) 15 10 00) (10 177100 
0৮110 19700 01 01১0 ৮1016 2111019] 15 21020 [106 10000 0000 02 
11010 21011007] 01001101010019660, 200 1৮10 050 01 চাট 15 

8011711% 91] 15 0110 501161) [9010101711%,% 

সন্তান স্ান্টিতে মাতার অংশ কি? এ সম্বন্ধে আ্যারস্টট্ল্ বলেন, সন্তানের পদান্ট ও 
বাঁদ্ধর জন্য সারবস্তু সরবরাহ করা মাতার দায়ত্ব। এই সারবস্তৃকেই শুক্র যথাযোগ্য আকার 
প্রদান করে। সন্তান সাঁষ্টর ব্যাপারে ণপতা ও মাতার সম্বন্ধ পাঁরশ্কাব কাঁরযা বৃঝাইবার 
উদ্দেশো তিনি সূত্রধরের আসবাবপন্র নির্মাণের উদাহরণ 'দিয়াছেন। আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য 
কাম্ঠখশ্ডেরও যেমন প্রয়োজন আছে, সূত্ধরের দক্ষতারও সেইরূপ প্রয়োজন আছে। এই দক্ষতা 
ও কাচ্ঠের সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে আসবাবপন্ত। পিতার শন্রে সত্ধরের দক্ষতার সামিল, 
শুকরের অন্তার্নীহত শান্ত, গাঁত ও কার্যক্ষমতা মাতার সারবস্তুকে (9011১511706) ধীরে ধরে 
আকার দিয়া পূর্ণাবয়ব প্রাণীতে রুপান্তাঁরত করে। 

পরশক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সোনার কাঠির স্পর্শে জাবাবদ্যার বিভিন্ন শাখায় যে প্রাতিভা 

যুগান্তকারী আবিজ্কারসমূহ সম্ভব করিল, পদার্থীবজ্জানে ও জ্যোতিষে পর্যবেক্ষণ সম্পর্ক 

হশন নিছক দর্শনের আদর্শ অনুসরণ কাঁরতে গিয়া সেই একই প্রতিভা বন্ধত্ব প্রাপ্ত 

ক 03৩, 44177519116 ; 09, 119-20, 



আযারিষ্টটুল্ ১৯৩ 

হইল এবং নূতন কিছুই স্াষ্টি করিতে পারল না। পদার্থবজ্ঞানে ও জ্যতষে আবস্টটলে 
দৃম্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ-প্রণালীই ছিল সম্পূর্ণ অন্যরপ। একাঁট উদাহবণ দেওযা যাইতেছে। 

[িমোক্িটাস্ মনে কারতেন, শূন্য স্থানে ভাবী পরমাণ্দবা হাল্কা পরমাণ,দের অপেক্ষা আধকতব 
দ্ূতবেগে নীচে পাঁড়বে। এই মতেব সমালোচনা প্রসঙ্গে আযরস্টটল বলিলেন, শন স্থানে 
ভাব ও লঘু সব বস্তুব সমান বেগে পাঁড়বার কথা, কি“তু যেহেতু এবপ সিদ্ধ অসজাত, 
অযৌন্তক ও দূর্বোধা, শূন্য স্থানের আস্তিত্ব অসম্ভব। চন্দ্গ্রহপ হয় বাবপ ইহাই চন্রেব স্বভাব 
ও রীতি। পদার্থাবদ্যা ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের সমাধানকস্পে তিনি ববাবব এই ধরনের 
যান্তুর আশ্রয় গ্রহণ কাঁরযাছেন। 

জ্যোতিষ ও ব্রহমাণ্ড পাঁরকল্পনা : আবস্ঠটলেব বিশ্বপাঁববঞ্পনায ব্রহমাণ্ড একক, সম্পর্ণ 
ও সসখন। যাবতষ বস্তু এই ব্রহয়াণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ । অসীম বস্তু ক্পনাতীত। কারণ অসীম 

বস্তু হয আতি সহজ ও সাধাবণ হইবে, নয বহ; জানিসেব সংানশ্রাণে উহা হইনে আত জাঁটল। 

যাঁদ সহজ ও সাধারণ হয তবে সেই বস্তু মৌলিক উপাদান ছাড়া আব বিহ,ই হইতে পাবে শা, 

এবং যেহেতু মৌলিক উপাদান অসীম নধ সেই হেতু অসম ব”তু সহজ ও সাধাবণ হইতে পাবে 

না। পক্ষান্তবে অসীম বস্তু জটিল হইলে তাহা মূলতঃ মৌলিক উপাদানের সংানশ্রণ হইতে 

বাধ্য। পদার্থে মৌলিক উপাদানগ,লি সংখ্যায় পাঁবামত নার চারটি, সৎতগাং জাটল বংতুবে 

অসণম হইতে হইলে অন্ততঃ কোনও একটি মৌলিক উপাদানকে অসান হইতে হইবে। কিন্তু 

অসীম মৌলিক উপাদানেব আঁস্তত্ব অসম্ভব, কাবণ যে কোন একটি মৌপিক পদার্থকে অসাম 

মনে কবিলে উহা একাই সনস্ত শন স্থান জযডযা থাধিবে, অন্যান। মৌলিক পদার্থের 

আঁস্তত্বেব আব ভাবকাশ থাকবে না। সুভবাং প্রহম'ড অসীম হইতে পাবে না। ইহা 

আযাবউটলনয দসপাঁজসংন্ বা য্যান্তর একটি দাত 19/1510, গ্রন্থে এই য্ান্তাট প্রদাঁশতি 

হইযাছে। 

1) 07০10. পুস্তকে গাঁতিব আলোচনা হইতে আবিষ্টউল্ বহমাণ্ডের সসীশন্ব প্রমাণ 

কাঁববাব চেষ্টা কবেন। যে বস্তুব গাঁত নৃত্তাকাব তাহা অপশন হইতে পাবে না, কারণ, যাঁদ সেই 

বস্তু অসীম হয তবে কেন্দ্র হইতে পাঁবাধব উপব যে কোন বন্দ; পযন্ত একটি সবল রেখা 

টানতে হইলে সেই বেখা নিশ্চয়ই অসম হইবে। বিএতু অসীন বলিষা ইহা টানা অসম্ভব, 

অতএব এইবৃপ অসীম বস্তুব বস্তাকার গাঁত অসম্ভব। কিন্তু আমবা রান প্রহমাণ্ড বস্তাকাবে 

আবার্ভত হইতেছে । সূতবাং ব্রহনা্ড অসীম হইতে পাবে না। ত'ছডা বোন অঙগীন বসব কেন 

থাকিতে পারে না: ব্রহয্াণ্ড একটি কেন্দ্রের চারিদিকে আবাততি হইতেছে । এই কারণেও ইহা 

সসীম ।* 

আযরিষ্টটলপষ জ্যোঁতিষে একক, সম্পূর্ণ ও সসীন বরতনান্ডেব কেন্দরপথলে পাঁথবী আধঞ্ঠিত। 

ধপথাগোবীষরা কেন্দ্রে আগ্নকে বসাইযাছিলেন কাবণ কেন্দ্রে মত বিশিষ্ট স্থানে মৃত্তিকা 

অপেক্ষা আগ্নকে সংস্থাপন কবাই আঁধকতব যান্ডিসত্গত। তারিষ্টটল্ এই মতের বিরুদ্ধতা 

কাঁরয়া বলেন, ভারণী বস্তুমারই পাঁথবীব কেপ্দরাভদুখে ধাঁবত হয়, পক্ষণ্তারে অগ্নির গাত 

উধ্ধমূখী। সুতরাং মান্তকাধমা কেন্দ্রাতগ প্থিনীবই স্থান হওযা উচিত র্রহয়াণ্ডের 

কেন্দ্রে ইহার পর তান সমগ্র ব্রহযাপ্ডকে কথেকটি স্ফাঁটকস্বচ্ছ এককেন্দ্রীয গোলকে 
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১১৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

(00770077010 00591 5076765) ভাগ করেন।  ব্রহমাপ্ডকে স্ফাঁটিক গোলকে বিভন্ত 
কারবার যে পরিকন্পনা তিনি প্রদান করেন তাহার প্রকৃত উদ্ভাবক অবশ্য ইউডক্সাস্। 

কেন্দ্রস্থলে অবাস্থত প্রথম গোলকটি হইল মূল্ময় পাঁথবীর গোলক, পরবতর্ঁ গোলকে সমর 

ও মহাসমুদ্র বিরাজমান, তাৰ পরের দুইটি গোলকে যথাক্রমে বাতাস ও আঁণ্নর অবাস্থাত। 
ইহার পবেব এক একাটি গোলক যথাক্রমে চন্দ, সূর্য বুধ, শুক, মঙ্গল, বৃহস্পাতি ও শান গ্রহকে 

পঙ্ঠে বহন করিষা পৃথিবীব চত্বার্দকে আবার্তত হইযা থাকে! শানগ্রহেব পববভ্ঁ গোলকে 

ধস্থর নক্ষন্্রা সাবিবদ্ধভাবে বিবাজ করে। এই "স্থর নক্ষত্রের গোলকের দ্বারাই ব্রহমাণ্ডের 

সীমা নির্দি্ট। 
এখন পাঁথবশীকে কেন্দ্র কাঁরয়া চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের এই যে 'ববামহীন বৃত্তাকার গাঁত, 

ইহাব কাবণ দি” কাহার দির্দেশে এই আঁবশ্রান্ত গতি; কোথায ইহার উৎস» আযরিঞ্টট্্ল্ 
হইতে নিউটন পযন্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে এই প্রশ্ন বিরত কাঁরযাছে। 11621915105 
গ্রন্থে ত্াারণ্টটল্ গ্রহদের আঁবশ্রান্ত গাতব স্ববূপ ও কাবণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনাব পর 
বলেন যে, আকার (19107) ও পদার্থের (৬৪0০) মত গাঁতি চিরন্তন ও আবনমবর। 
ইহার আঁদও নাই অন্তও নাই। এই গাঁতর পশ্চাতে রাঁহযাছে “অচল চালক" (70000) 
10৬৮০115 বা [07111)00 1১109৮০7) । এই চালক অচল, কারণ 'ীানজে অচল না হইলে 

তাহার পক্ষে অন্যকে আবশ্রান্তভাবে চালনা কবা অসম্ভব। এই অচল, অচগুল, অশবীরা, 
অদৃশ্য ১1])ো) 110৬০05 একমাত্র সত্য, ইহাই প্রকৃত শান্ত, ইহাই ভগবান! এই অদৃশ্য 

সর্বশান্তমান অচল চালক ব্রহ্াণ্ডেব প্রান্তদেশে অবস্থান কাঁরযা বিশ্বচক্রকে নিবন্তর 
ঘূরাইতেছেন। 

পদার্থাবদ্যা £ আযাবন্টটূল্ গাঁতি সম্বন্ধে গভীবভাবে চন্তা ও আলোচনা কবিয়াছেন। 
তাঁহার মতে গাঁত তিন প্রকার--বৃত্তাকাব গাঁত, সবল রেখার গাঁত ও এই দুইয়ের সমন্বয়ে 
উৎপন্ন 'মশ্র গাঁতি। তিন প্রকার গাঁতর মধ্যে বৃত্তাকার গাঁতিই ববামহীন ও অন্তহীন। এজন্য 
চন্দ্র সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রের বিরামহীন গাঁত বৃত্তাকার গতি। এইবুপ গতিই 'নখঃত। 
পক্ষান্তরে মাত্তকা, জল, বায় ও আঁশ্ন এই চাঁর মৌলিক পদার্থের গাঁতি সবল বেখায সম্পাদত 
হয। মাঁত্তকার গাঁত নিম্নমুখী, আশ্নর উধর্বমুখী, জল ও বাষুব গাঁত এই দুইয়ের মধ্যগা। 

এইবৃপ গাঁতবাদ হইতে আরষ্টটল্ পাথিবী ও চন্দ্রের মধযবতাঁ স্থান ভবাট কাঁবলেন_ 
প্রথমে বা সর্বানম্ন স্তবে মান্তকা, তারপর জল. তাবপব বাষু ও চন্দ্রমণ্ডলের কাছে সর্বশেষ 
স্তর আণ্নব দ্বারা। এখন এই চন্দ্রমন্ডল হইতে আবম্ভ করিষা ব্রহমাশ্ডেব প্রান্তদেশে 
অবাস্থত 'স্থর নক্ষত্মণ্ডল পর্যন্ত স্থান তান কিবৃপে ভরাট কাঁববেন? এই স্থান ভরাট 
করিবাব উদ্দেশ্য তিনি পণ্চম মৌলিক পদার্থ 'ঈথরের' পাঁবকল্পনা কবেন। ঈথরের আঁস্তত্ব 
সম্বন্ধে তাঁহার য্যান্ত খুবই অদ্ভূত! মাত্তকা, জল. বায়ু ও আগ্নর প্রতোকের যখন সরল 
রেখাব গাঁতি আছে, তখন আবর্তন-গাঁতবাশিষ্ট একা পণ্চম মৌলিক উপাদান নিশ্চয়ই 
বিদ্মান। এইরূপ গাতি-বিশিষ্ট উপাদানের অভাবে সৃন্ট সম্পূর্ণতা লাভ কারতে পাবে না। 
তারপর তান বলিলেন, আবর্তন-গাঁতি-বাঁশষ্ট পণ্টম উপাদান ঈথর মৌলিক পদার্থের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট । ইহা চন্দ্রমণ্ডল হইতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্ত অবাঁশন্ট স্থান জাঁড়য়া থাকে। নক্ষন্র 
প্রভৃতি জ্যোতিত্করা এই ঈথর হইতেই উদ্ভূত, আনাক্সাগোরাসের ধারণা অনুযায়শ তাহারা 
লোহিত উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড নহে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঈথর-পারকল্পনা এক বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধকাব কাঁরয়া আছে। এই অদৃশ্য, নানার্প পার্থব ও অপার্থিব 
গুণসম্পন্ন অত্যাশ্চর্য পদার্থাটকে বিজ্ঞানীরা সুবধামত হাতের পাঁচ হিসাবে বহুবার বহুরকমে 
ব্যবহার করিয়াছেন। 

71616070101৫তে আঁরম্টটল পৃথিবী ও চন্দ্রমপ্ডলের মধাবতর্শ দেশে 



ারষ্টটুল ১৯৫ দি ৬ 

ব্যাখ্যা প্রদান কাঁরয়াছেন। মৌলিক পদার্থ, প্রস্তর ও খাঁনজের উৎপাত্ত, গ্রহ, ধুমকেতু, উৎকা, 
রামধন; প্রভাতি নানা প্রাক্কতিক ঘটনার স্বরূপ ও কারণ এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। 
মৌলিক পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে তাহার যে ব্যাখ্যা দেখা যায তাহাতে অবশ্য কোন নূতন 
নাই, ইহা এম্পডকূলেসের মতবাদেরই পুনরান্ত মাগু। অথাৎ বিপরীতধমণ দুই প্রকার 
গুণের সমন্বয়ে মৌলিক পদার্থের সাম্ট হইয়াছে, যেমন উত্তাপ ও শুভ্কতার ?মলনে আনন, 

শীতলতা ও সিম্ততা মালয় জল উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তাপ ও শীতলতকে তিন সাক্ষষ গুণ 
এবং শুদ্কতা ও [সন্ততাকে নিক্কিয় গুণ বাঁলয়া আঁভাহত করেন। 

প্রস্তর ও খানজের উপাত্ত সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, পাথবীর দুই প্রকার নিশ্বাস 
মোচন হইয়া থাকে_একটি বাম্পবৎ, আর একাঁট ধখ্রবং। বাষ্পবৎ [বাস মোচন সন্ত, 
ইহা হইতে ধাতুর উৎপান্ত। ধম্রবং নিশ্বাস মোচন শুদ্ক, ইহা হইতে প্রস্তর ও খাঁনজের 
উদ্ভব হয়। বাণ্পবং বাঁলয়া ধাতুর দ্রবীভবন, ধগ্রবং বাঁলয়া প্রস্তর ও খানিজকে সহজে ধরবীভূত 
করা যায় না। 

উপরিউন্ত দুই জাতীয় শিশ্বাস মোচনের ফলে উত্কারও সূষ্টি হইয়া থাকে। বাষ্প ও 
ধৃম্মবৎ পদার্থ উপরে উত্থিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের সহিত সংঘর্ষ বাধায় এবং এই সংঘর্ষের ফলে 
ইহা আবর্তন গাত লাভ করে। বেগে আবাঁতিতি হইবার জন্য বাষ্প ও ধম্র প্রজালত হইয়া 
উল্কার আকার ধারণ করে। ধৃমকেতুব আঁবভাবও তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। 

আযবিষ্ঞটূুল্ ডিমোব্রিটাস্-প্রবার্তত আগাবক মতখাদের ঘোব বিবোধী ছিলেন। পূর্বেই 
বালয়াছ, তিনি শন্যস্থানেব অস্তিত্ স্বীকাব কারতেন না। আণাবক এতবাদের প্রধান 

ভালমল্দ সবাকছুহই তান এক আঁচড়ে উড়াইযা দেন। শুন্যস্থানে তীহার অনাস্থার কারণ 
পৃবেইি আলোচিত হইযাছে। বক্তুমান্্ই একই পবনাণুর দ্বাবা গঠিত, পরমাণুবাদীদের 
এইরূপ ধারণা অনসবণ কাঁবষা 'তাঁন বলেন যে, সমস্ত বস্তুই যখন এক উপাদানের দ্বারা 

গঠিত তখন সমান আযতনেব প্রত্যেক বস্তু সমান ভারী হইবে। আযতনের তারতম্যের জগ্য এক 
বস্তু আব এক বস্তু অপেক্ষা লঘ, বা ভাবী হইবে। এইব,প কথা ম্ীনতে হইলে ক্ষুদ্রায়তন 
মৃত্তকা বা জল বাতাসে কখনই ডুবিবে না। কিন্তু আমাদেব আঁডজ্ঞতা ভিন্নরূপ। আপাত- 
দর্ঁন্টতে আযরষ্টট্লেব এই য্ান্ত অকাট্য। কিন্তু আকামাডসের সুত্র তখনও আবিষ্কৃত 
হয নাই. বস্তুব আপোঁক্ষিক গুরুত্বের কঞ্পনা তখন প্ন্তি অচিপ্তনীয। তাই অক্েশে ও 
বনা আপাত্ততে আবস্টট্ল্ ঘোষণা কাঁবতে পাবিলেন যে, বস্তুর গুরুত্ব বা লখ্ত্ব তাহার 
অন্তাঁনশীহত নিজস্ব গুণ ও ধর্ম। আযবিষ্টটূলেব পর আঁকরমাঁডসেব সূত্র আঁবত্কৃত হইল, 
পদার্থাবদ্যা ও গতিবিদ্যার অনেক উন্নতি হইল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্ত 

আারম্টটুলের 'শক্ষা ও মতবাদ অটুট বাঁহল। ্টেভিনাস ও গ্যালালও হাতেকলমে পরাঁক্ষা 

কারষা যখন দেখাইলেন, ভারী ও লঘু বস্তু একই গাঁতিতে উপর হইতে মাটিতে পড়ে তখন 
ধশরে ধীরে লোকের প্রত্যয হইল, গূবৃত্ব ও লঘুত্ব বস্তুর অন্তার্নীহত নিজস্ব কোন গুণ 
নহে। ঠিক এইভাবে আযরিঞ্টটলের ভূকেন্দ্রীয ত্রহম়ান্ড পরিকজপনাও জগণ্দ্ল পাষাণের মত 
দুই হাজার বংসব যাব মানুষে 'চদ্ভাধাবাকে চাপিযা রাখিযাছিল। 

প্রাণাবদ্যা, জীববিদ্যা, ন্যায়শাস্্, দর্শন প্রভাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের 

প্রাতজ্ঠাতা সর্বাবদ্যাবশারদ ও বহৃমুখী প্রাতভার আঁধকারণ আযারিপ্টট্্ল্ জ্যোতিষ, বলাবদ্যা 
ও পদার্থাবদ্যায বিশেষ দূর্লতার ও অপাঁরপরূতার পরিচষ দিয়াছেন। বিজ্ঞানের এই 
দবভাগগ্ীলতে তাঁহার কোন নূতন অবদান নাই। বরং ভ্রান্ত মতবাদ দৃঢ়তার সাহত সমর্থনের 
জন্য, বিশেষতঃ আণাঁবক মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া তান ক্ষাতই কাঁরয়াছিলেন 

বেশশ। ইহা সত্তেও সকল দিক বিচার কাঁরয়া দেখতে গেলে স্কল যুগের ও সকল কালের 
ণতনি যে এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শীনক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
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&.৪। উদ্ভিদৃবিদ্যা ও রসায়ন 

থিওফ্রেসটাস্ খেত পৃঃ ৩৭৩-২৮৮) 

লেসবসের অল্ভগতি ইরেসস্ নামক স্থানে [থওফ্রেস্টাসের জন্ম হয় আনূমানক খুটঃ 

৩৭৩ পূবণন্দে। তান প্লেটোব বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করেন এবং গ্লেটোর মৃত্যুকাল পর্যন্ত 

একাডেমখব সাভিত সংশ্লি্ট ছিলেন।  আরিম্টউলং তাঁহার লাইীসয়াম 'বদ্যাপীঠ স্থাপন 
করিলে [তান এই নূতন বিদ্যাপীঠে যোগদান কবেন। 

সে যুগেব শ্রেষ্ঠ চিন্ভানাধক প্লেটোর শিষ্য ও আরম্টটলেব বন্ধু ও সহকরমী 

[থিওফ়েসটাসেব নৈজ্ঞানিক অবদানও বড় কম নহে । আ্যাঁবষ্টটূলেব বহদমহখী প্রাতিভার 

ওজ্জদলো থিওফ্রেসটাসেব প্রাতভা এ্রীতহাঁসকদেব চোখে অনেক [নষ্প্রভ ঠৌকঘাছে। তীহাব 
গবেধণাব গপৃত্ব ও মল্য সম্বন্ধেও তাঁহাবা বহঃবা।ল ওুঁদাসীন্য প্রদর্শন কবিযাছেন। 

কিন্তু গত পণ্সাশ বংসরের মধ্যে থিওফ্রেস্টাস্ সদ্নন্ধে গবেষণাব ফলে যেসব নৃতন তথ্য 
21৭কৃত হইয়াছে তাহাতে ভাহাব বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রাচুর্য ও মূল্য সম্বন্ধে খরীতহাসকেবা 
এখন মত পাঁবপঙন কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন।  অধ্যাত্মাবিদ্যা, জীবাঁবদ্যা ও রসায়ন সম্বন্ধে 
[িন প্রা পঞ্চাশটি বিবাট গ্রশ্থ বচনা কবেন। দুভগ্যবশতঃ মাত্র চাব পাঁচাট গ্রন্থ ছাড়া 
আর সশস্ত গ্রন্থই 'ানখোঁজ হইযাছে। 

বৈজ্ঞানক পদ্ধতি £ থিওফ্রেস্টাসেব বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা সম্পর্কে যে বিষযটির প্রাত 
সণ্ণগ্রে আমাদেব দণণ্ট বদ্ধ হয ভাহা হইতেছে পবীক্ষা ও পযবেদ্দণেব উপব ভাহাব 

গুবৃত্ব আরোপ ও তাহাব নূতন বৈজ্ঞানক দষ্টিভঙ্গী। জাবাঁবদ্যা সম্পাকতি গবেবণায 
আারজ্টটল্ এই দাষ্ভঙ্গীব পার্য দিয়াছলেন এবং পর্যবেক্ষণের গুবন্থও উপপাঞ্ধি 
কঁিয়াছলেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গ্লেটোব প্রভাবমুন্ত হইতে না পাবা বৈজ্ঞাঁনক মতবাদ 
সুষ্টিতে হেতুবাদের (10100108%) আশ্রয় গ্রহণ কাবিতে যাইযা তান প্রা ক্ষেত্রেই 
অদ্ভুত উপসংহারে পৌহিযাছেন। বিজ্ঞানের আলোচনায় এই হেতুবাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে 

থিওফ্রেস্টাস্ বিশেষ সতকতা অবলম্বন করেন এবং যতদুব সম্ভব পবীক্ষা-লব্ধ তথ্যের 
উপব তান 'নভ্ব করেন। 16161১11751 গ্রন্থেব এক জাযগায় তান ালাখযাছেন, 

বিজ্ঞানের আলে চনায় হেতুবাদেব আশ্রষ-গ্রহণ সব সমযে য্যান্তসঙ্গত নহে। আঁদতত্ 
(117১0 0১111101110) হইতে যুক্তির সাহায্যে সবাকছুব মীমাংসা চেষ্টা অধ্যাত্মবদ্যায 
ফলপ্রস হইলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহাব ব্যাতির্ূম ঘাঁঠবাব সম্ভাবনা প্রবল। কাবণ, যে 

প্রাকীতিক ও নৈসার্গক ঘটনাব সাহিত বিজ্ঞানের সম্পর্ক তাহা অতিশষ জটিল, দীর্ঘ ' 

অভিজ্ঞতা, পবাক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এইসব জাঁটল নৈসার্গক ব্যাপাব বোধগম্য 
হইতে পাবে। প্রত্যেক ঘটনার পাঁরণৃত ও সার্থকতা আছে এবং প্রাকীতিক বাবস্থায গকছুই 
বৃথা হইবাব নয, দাশশনকদের এইবুপ য্বান্ত খণ্ডন কাঁববাব উদ্দেশ্যে তিনি বাঁলতেন, 
তাহাই যাঁদ হইবে তবে বন্যা বা অনাব্যাঞ্উটব কাবণ কি» পুবূষ জাতীশয় প্রাণীর বক্ষে ও 

প্রাণিদেহের অনাবশাক স্থানে কেশোদ্গমেব কাবণ কি? প্রাণজগতে সবই যাঁদ শংঙ্খলা 
তবে তাহাদের পাঁ্ট-সাধন-ব্যবস্থায এত বৈষম্য দেখা যায কেন?” সুতরাং হেতুবাদ 

প্রাণজগতে বা নৈসার্গক ব্যাপাবে সম্পৃরণবূপে প্রুযোজা হইতে পাবে না। তথাঁপ 
থওফ্লেস্টাস্ হেতুবাদের প্রযোজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করেন নাই: ইহার ব্যবহার 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, এই কথাই [তিনি বার বার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

-... উঁ্ভিদবিদ্যা £ উদ্ভিদবিদ্যা ও বসান থওফ্রেস্টাসেব প্রধান গবেষণার বিষয় 'ছিল। 
আলেকজান্দারের বাহিনণর অন্তর্ভৃন্ত বৈজ্ঞানিক কর্মচারীরা নানা দেশ হইতে উী্ভদ্বিদ্যা- 
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সংকলাদ্ত যে সকল নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ কাঁরঘা আনে, তিনি তাহার িবশেষ সদ্বাবথাব কবেন। 

ছয় খন্ডে সমাপ্ত 01565 01 10715 ও নয় খণ্ডে সমাগত 1245107) 0) 1718)11, 

[বরাট গ্রন্থদ্বয তাঁহার উদ্ভিদাবদ্যা সংক্রান্ত গবেষণাব শ্রে্ নদর্শন। উতভদেধ বাহার 

ও আভ্যন্তবশণ নানা অংশের গুণাগুণ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথা তান 

আবত্কাব করেন। তীহাব একটি বিশেষ কাতিত্বপূর্ণ আবিজ্কার হইল আসল মঞ্লা হইতে 

বর্ভুলাকাব মূল (1১০11), স্ফীতকন্দ (10197), ম.লাকাব বা"৬ বা বাইজোন প্রত্ীত 

নকল বা মূলসদ্শ ভীদ্ভদাংশের প্রভেদ নির্ণয় করা। উচ্চশ্রেণীর উা্দেব অননীএয। পাবখে 

[তান সাক ধারণা পোষণ কাঁবতেন, কিন্তু আবিষ্ট»ল্ ভা.ভদের জননে আস্থাবান হলেন 

না বাঁলয়া থিওফ্রেস্টাসেব মত গ্রাহ্য হয নাই এবং কালসহকাবে িজ্ঞানীবা ভাহার এই 

গবেবণাব কথাও ভূঁলিঘা যায। রেণেশাসেব সময় সেসালাপাঁন প্রাচীন গ্র“থ হইছে 

[িওফ্রেস্ঙাসের এই কাজ উদ্ধাব কবেন। 

প্রাণগ ও উদদ্ভদের পার্থক্য নির্ণয় থিওফ্রেস্টাসেব আব একাঁটি গুবদস্থপ্ণ আবদ্কাব। 

মানব হইতে প্রাণণব এবং প্রাণী হইতে উদ্ভিদের উৎপাত, কমাবিবশেব পাবণর্তে এইবুপ 

এক অধোগাঁতিব যনে আরজ্টউল্ বাস ছিলেন। মানবজাতবর মধ্যে পাকার অপেক্ষ। 

স্তর নিক, গ্রকদে ভপেক্ষা অগ্রীক জাতিবা নিকৃষ্ট এবং সবীনম্নসভবে হইল ক্রাতদাস 

শ্রেণী।  এইকুপ ধাবণা হইতেই ক্লীতদাস-প্রথাব উদ্ভব। যাহা হউক, আনরা দেখয়াছ, 

আ্যাবিষ্টটুল- প্রাণী হইতে উচ্ভিদের প্রভেদ নিদে শ কাঁবতে সক্ঘন হণ নাই। প্রাণদেহের 

ধবাভন্ন অংনেব গুঝগূণ ও তাৎপর্য লক্ষ্য করিয়া তানি এই অংশগ,লিব সাহত বাভন্ল 

উদ্ভিদাংশের তুলনা করেন এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ।ংশেব শধো যে এবপ্রবার সমতা ও 

যোগসূত্র আছে, এইবূপ অভিমত প্রকাশ কবেন। 

7775/01) ০1 /৮87/$-এব প্রথম অধ্যায়ে থওফ্রেস্টাস্ এই প্রভের বুঝাইবাৰ চেষ্ছ। 

করেন। প্রাণদেহাংশের মধো একটা স্থাযত্ব আছে, গবতব আঘাত, বোগ, ভরা অথবা 

মত্যু ব্যতীত প্রাণব অঙ্জহানি ঘটে না। কিন্তু ভীদ্ভদের ক্ষেতে তাহার ফনপ। ফল পাতা 

প্রত বংসবই আপন নিয়মে শুকাইযা ঝাঁবযা যায এবং আবার নুতন করিযা তাহাদের জন্ম 

হয। এমন ক উদ্ভিদের শিকড় ও ভালপালা পথণ্ত ন,তন কবিযা গজাম। উদ্ভিদের 

এইসন অংশ নিত্য পাঁববর্তনশশল; ইহাদের কোন নাঁদিট সংখ্যাও শাই।  প্রণী হইতে 

উাদ্ভদেব এইখানেই বিবাউ পার্থকা। িওফ্রেস্টস্ আরও বলেন, ফল উদ্ভিদেব এক অঞ্জা- 

বিশেষ, কিনতু জন্তুব শাবককে কেহ তাহাব অশ্গ-বিশেষ বাঁলবে না। 

রসায়ন £ রসায়ন ও মৌলিক পদার্থেব ০্ববূপ সম্বন্ধে থিওফ্রেস্টোসের গবেষণা 

প্রাণধানযোগ্য। 77764175607) 9510)15 গ্রন্থে তিনি সসম্বেত না সফেদার (10116 

1630)* প্রস্তৃত-প্রণালগর যে বগণনা 'দিধাছেন তাহা আধগানক নিজ্ঞান-সম্দত। তানি 

ণলাখয়াছেন, “একটি গৃৎপারে সির্কা ও পাবদ এক বাখা হইল, প্রা দশ থনিট পরে 

মৃতপাত্রের ঢাক্ন খীঁললে দেখা যাইবে পাবদেব গায়ে মবিচাব মত এক পুবু স্তব পাঁডযাছে। 

এই স্তর চীছিষা পাবদ হইতে পৃথক কবা হয। অবাঁশত্ট পাবদকে পুনর্বার সিক্কাঘ ভিজানো 

হয় এবং যতক্ষণ সমস্ত পাবদ উপাবিউস্ত পদ্ধতিতে ঘাঁরচায় পরযবাঁসত না হইতেছে ততক্ষণ 

পর্যন্ত এই প্রার্রযা চালাইযা যাওযা হয। তাবপর মাঁবচাগদালকে গুড়া কাঁরযা বহক্ষণ 

(জলে) 'সিপ্ধ করিলে পাত্রে তলদেশে যাহা ভাইয়া পড়িবে তাহাই সীসশ্বেভ।” 

আখ্নর সাঁহত জল, বাধ ও মৃন্তকাব এক মূলগত পার্থকা নিদেশ করিয়া ?থওফ্রেস্টাস্ 

নে 

নে 

* গ্রশ্ক ভাষায সীসশ্বেতের নাম [১5)17111101)101), 

1]. ছি. 1১711170000, 4 580) 71151097901 07167771519, [১. 16. 



১১৮ (বিজ্ঞানের ইতিহাস 

আঁগ্নর মৌলিকত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 0% ££6 নামে এক ক্ষু্রু পুাস্তকায় এ 

সম্বন্ধে তানি তাঁহার পর্যবেক্ষণ ও সন্দেহের কারণ আলোচনা করেন। এই আলোচনার মধ্যে 
আমরা তাঁহার বৈজ্ঞানক অন্তদর্ণন্টর কিছুটা পারচয় পাই। এ জন্য রচনার কিয়দংশের 
বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে। 

“সকল প্রকার উপাদানের মধ্যে অণ্নির কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। বায়ু, জল ও 
মত্তকা পরস্পর পরস্পরে রূপান্তারত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের কাহারই নিজেকে 

স্বতঃস্ফৃতভাবে উৎপাদন কারবার ক্ষমতা নাই। আগন স্বতঃস্ফৃরভাবে াজেকে শুধু 
প্রকাশ করিতেই সক্ষম নয় নিজেকে সে নর্বাঁপত কারতেও পারে। ক্ষুদ্র আশ্ন বৃহৎ 
আগ্নকে উৎপন্ন করে, বৃহৎ আগ্ন ক্ষুদ্র আগ্নকে নির্বাপত করে। তারপর প্রায় সকল 
প্রকার অগ্ন/,ৎপাদনের মূলে রহিয়াছে বলপ্রযোগ। উদাহরণস্বরূপ, ইস্পাতের উপর প্রস্তর 
খণ্ডের আঘাত, দুইটি দাহ্য কাম্ঠখন্ডের ঘর্ষণ এবং মেঘপুঞ্জের পারস্পারক সঙ্ঘর্ষের ফলে 
বায় হইতে আঁগ্নর উৎপাদন উল্লেখযোগ্য । বলপ্রয়োগপ্রসূত আঁগ্নর সাঁহত প্রাকীতিক 
কারণে পরদপর পরস্পরে রূপান্তরশশীল অপর িনাঁট মৌলিক পদার্থের প্রভেদ বিশেষ 
লক্ষণীয়। আমরা আগ্নকে উৎপাদন কাঁরতে পার কিন্তু পাঁব না অন্য তিনাট মৌলিক 
পদার্থকে। এমন ক কৃপখননের দ্বারা আমরা নূতন কারযা জলোৎপাদন কার না; বিক্ষিপ্ত 
জলকে একান্ত কারয়া শুধু দৃশ্যমান কাঁরয়া তুলি মান্ব। কিন্তু বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা 
গুরত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, অন্যান্য মৌলিক পদার্থ স্বযংসম্পূর্ণ, তাহাদের আঁ্বত্বের 
জন্য কোনবুপ আধার বা মাধ্যমের প্রয়োজন নাই। আধাব বা মাধ্যম ব্যতীত আগ্নর 
আস্তত্ব সম্ভবপর নয়। আগ্ন বাঁলতে যাঁদ আমরা আলোক মনে কাঁর তাহা হইলেও এই 
টীন্ত সত্য, কারণ আলোকের আস্তত্বের জন্যও বাধু অথবা জলের মাধ্যম চাই। আলোককে 
বাদ দিলেও শিখা অথবা জলন্ত অঙ্গারের আগ্নকে ধারণ করিবার জন্য একটি বিশেষ 
আধারের প্রয়োজন। শিখা জলন্ত ধূশ্র, অঙ্গার মাঁত্তকাধমর্ঁ এক প্রকার কঠিন বস্তু । 
আকাশে অথবা মাটিতে যেখানেই অবস্থান করুক আনব স্ববূপ এক। আকাশেব আশ্ন 
জখলন্ত বায়ু, মাঁটর আশ্ন অপর তিনটি অথবা দুইটি নৌলক পদাথের দহনের ফল। 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ভগ্ন সর্বদাই নিজেকে উৎপাদন কারতেছে। ইহা একপ্রকার 
গতাবশেষ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মৃত্যু, আধারকে ত্যাগ কবা মাত্রই ইহ।র 'বিনাশ। 
আগ্ন সর্বদাই খাদ্যান্বেষণে রত, প্রাচীনদের এই উীন্তব ইহাই ভাঙপর্য। প্রাচীনেরা দেঁখিয়া- 
ছিলেন, বস্তুর মাধ্যম ব্যতীত আগ্নর আঁক্তিত্ব অসম্ভব। বস্তুসম্পক্শুন্য স্বাধীন সত্তাই 
যাঁদ না রাহল তবে আগ্নকে আঁদ তত্ব বলিয়া আঁভাহত কারবার অর্থ কি, কেহ কেহ 
অবশ্য বালিতে পারেন, ব্রহমাণ্ডের বাহদেশিবতর্ঁ গোলকে যে আণ্ন অবস্থান করে তাহা 
বিশ্ধ, ইহার উত্তাপে কোন ভেজাল নাই। একথা সত্য হইলে সেই আঁগ্ন প্রজবালত হয় না, 
আর প্রজবলনই আঁ্নর ধর্ম ।”* 

উপাঁরউত্ত বর্ণনায় কোনবৃপ অবান্তর য্যান্ত-তর্কের অবতারণা করা হয নাই। ব্যবহাঁরক 
অভিজ্ঞতা হইতে আগনব আসল স্বরূপ সম্বন্ধে থিওয্লেস্টাসের যেরূপ ধারণা জান্মিয়াছিল, 
তাহাই তান পাশ্ডিত্যবর্জত আতি সহজ ভাষায় বর্ণনা কবিষাছেন। অগ্নির অচ্তিত্বের জন্য 
মাধ্যমের প্রয়োজন, ইহার গাঁতি আছে, ইহা আপনা হইতে উৎসাঁরত হয় এবং উংসারত হইয়াই 
ইহার মৃত্যু ঘটে। এইভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচলিত ধারণা ও মতবাদের অসারতা 
প্রমাণ কারবার চেষ্টা একান্ত লক্ষণীয। বৈজ্ঞানক গবেষণায় এই বৌশিষ্ট্যের জন্য থিওফ্রেস্টাস্ 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক মূল্যবান স্থান আধকার করিয়া আছেন। 

* 7611]91011) [71711066000 07৮68 50610, 150. 25-26. 



একাডেমী ও লাইসয়াম ১৯৯ 

৫.৫। একাডেমী ও লাহইসয়াম 

আমবা 'একাডেমন' ও 'লইসিয়াম' নামে প্লেটো ও আযারষ্টটুল্ কর্তৃক স্থাঁপত দুই 
বদ্যাপীঠের উল্লেখ কাঁরয়াছ। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই দুই বিদ্যাপীঠ আত 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার কারযা আছে। প্লেটো ও আআরত্টটলের সমসময়ে ও অব্যবাহত 
পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট দার্শীনক ও বজ্ঞানীব জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চর প্রধান কেন্দ্ররূপেই যে 

এই দুই বিদ্যাপীঠ খ্যাত ছিল তাহা নহে, বহু শত বৎসর পর্যন্ত ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্যের 

জ্ঞানবজ্ঞান-চর্চার প্রধান অন্প্রেরণাও আসে এথেন্সের এই দুই শিক্ষাযতন হইতে। নানা 
উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া প্লেটোর একাডেমন প্রা নয় শত বংসর চালু ছিল। ৫২৯ খাীস্টাব্দে 

সমাট জাঁম্টানয়ান একাডেমির দ্বার বন্ধ কাঁরয়া বদলে এই প্রান ও বাঁচপ্র এীতিহ্যপৎর্ণ শীবদ্যা- 

পীঠের পাঁরসমাপ্তি ঘটে। আ্যারজ্টট্লেব লাহইীসধাম এইব্প দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও 
আলেকজাঁন্দ্রধার মিউাঁজযামের মধ্য য়া ইহার আদর্শ বহ্যাদন পর্যন্ত সজীব ছিল, কারণ 

লাই'সিয়ামেব অনকবণেই মউীজয়াম স্থাঁপত হইযাঁছল এবং তাহাব প্রথম অধাক্ষ শ্রাটো ছিলেন 
পোঁবপ্যাটেটিক বিদ্যাপীঠের একজন সুযোগ্য ছান্র। 

প্লেটোর পর একাডেমীর অধ্যক্ষের পদে যাঁহারা 'নয্ন্ত হন, প্রাতিভাষ, বুদ্ধিতে বা 
[বদ্যাবৈদগ্ধ্যে তাহারা ছিলেন অনেক 'নকৃষ্ট। গরুব শিক্ষা ও ভাবধারা 1জ্যাইযা রাখবার 

প্রশংসনীষ চেষ্টা করলেও নূতন উদ্ভাবনী শী্তব কোন পাঁরচয় তাঁহাবা দিতে পারেন নাই। 
প্লেটোব পববতর্ট অধ্যক্ষ 'স্পিউীসপাস্ (খ্ীঃ পূ৪ ৩৪৭-৩৩৯) |ছলেন জীববিদ্; অথচ 
জীবাবদ্যা সম্বন্ধীয প্রথম শ্রেণীর গবেষণাব কোন পাঁবচষ তাঁহাব পাওয়া যায না। 
স্পিউসিপাসেব পববতর্ঁ অপাক্ষ জেনোক্রোটস্ খে প্র ৩৩৯-৩১৪) ছিলেন নীতবাদী 
দার্শীনক। তাঁহাব সন্বন্ধে হেনাঁব জ্যাকসন লিখিয়াছেন, “গুরু প্রাতি অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃ 
জেনোক্রোটস গ্লেটোর মতবাদ অধ্যাপনা কাঁরতেন বটে, কিনতু প্লেটোর দশনি তান বাঁঝতেন 
না।" এইভাবে দ্বিতীয শ্রেণীব পণ্ডিতদের হাতে একাডেমী পাঁরচালনাব ভার ন্যস্ত হওয়ায়, 
বিদ্যাপীঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নৃতন কিছুই আর স'ঘ্ট কাবতে পাবে নাই, গ্লেটোব বিরাট 
ও বিপুল পাণ্ডিত্যের ভান্ডাব ভাঙ্গষা কোন মতে টিকিধা বাহল মানত 

আযাবিষ্টটলের লাইসিযামের ইতিহাস কিন্ডু অনযবপ। গ্লেটোব গ্রভাব কাটাইয়া 
স্বাধীন পাঁরবেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চচণ ও অধ্যাপনার উদ্দেশ্যে আরস্টটল্ লাইসিযাম উদ্যানের 
শবদ্যাপীঠ স্থাপন করেন খুঃ ৩৩৪ পূর্বাব্দে। গ্লেটোব জশীবতকাপ পযল্তি তিনি একাডেমী 
পাঁরত্যাগগ করেন নাই। তবে গুরুব ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী দর্শনের আতিশয্যে বহহ দিন 
হইতেই ভিতবে ভিতবে অসহিষ্ণ হইযা উঠিযাঁছলেন। স্পিউাঁসপাস্ একাডেমীর অধাক্ষ 

নয্যন্ত হইলে তাঁহাব সাঁহত আারষ্টটুলেব নানা বিষযে মতভেদ দেখা যায় এবং অল্পকাল 
পরেই তানি একাডেমণ পাঁরত্যাগ কাবযা যান। একাডেমণ পরিত্যাগের প্রায় তের বংসর পরে 
[তাঁন লাইাসয়ামের বিদ্যাপীঠ স্থাপন কবেন। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে লাইসিয়ামেব পাঁরকস্পনা ও স্থাপনা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । আলেকা 

জান্দ্যার 'বশ্বাবখ্যাত মিউজিযাম প্রধানতঃ লাই সিয়ামের আদর্শে ও অনুকরণে গঠিত হইয়া- 

দছল। একি ভাল গ্রন্থাগার এবং নানা বিষযে গবেষণার জন্য অনেকগুলি প্রয়োগশালা 
লাইনসিয়ামের অন্তত্ুন্ত ছিল। 'বদ্যাপীঠের গবেষণা কযেকটি প্রধান 'বভাগে ভাগ করা হয় 
এবং এক একজন 'বাঁশিষ্ট শবজ্ঞানীর উপর এক একাঁট বিভাগ পাঁরচালনার ভার দেওয়া হয়। 
যেমন প্রাকৃতিক দর্শন বিভাগের ভার নেন থওফরেস্টাস:; গাঁণত ও জ্যোতিষ বিভাগের ভার 
নেন ইউঁডমাস; জেনোক্রেটিস্ নামে এক জ্যামীতি-বিশারদের উপর সমগ্র জ্যামীতক গবেষণা 
পাঁরচালনার ভার আর্পত হয়; এবং মেনন গ্রহণ করেন চিকিৎসাবদ্যা বভাগের কর্তৃত্ধ। 



২০০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

বৈজ্ঞানক গবেষণা যে বহু বিজ্ঞানীর সাঁম্মলিত সাধনা ও চেষ্টার ফল এবং এই চেষ্টাকে 
ফলবতশ কারিয়া তুলিতে হইলে যে সূনিয়ান্তিত পাঁরচালন-ব্যবপ্থার প্রযোজন, এরূপ একটি 
অস্পন্ট বোধ লাই'সিয়ামের সংগঠনে বিশেষভাবে পাঁরলাক্ষত হয। আলেকজান্দারের সামরিক 
বাহনীর অন্তভূন্ত বৈজ্ঞাঁনক কমণ্চারীরা 'বাভন দেশ হইতে প্রায় ৯৫৮টি শাসনতন্তের 
প্রতিলাপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছুল। আযরষ্টটলের তত্তাবধানে লাইসিয়ামের গবেষকগণ 
শাসনত ন্বাগুলি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেন এনং এই বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার 'ভীত্ততেই 
আ্যার্টট্ল্ তাঁহার রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ সম্বালিত গ্রল্থগল রচনা করেন। প্রার্ণাবদ্যা 
[িবষযক গবেষণাতেও এইভাবে একাধিক 'বিজ্ঞানীব সম্মালত প্রচেত্টার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

. বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এইবূপ নিয়ান্মত পাঁরচালন-ব্যবস্থাব মধ্যে একাধপত্যেব মনোভাব 
বিদযনান ছিল না। স্ব স্ব বিভাগে বিজ্ঞানীদের চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা ও অধ্যাপনাব পর্ণ 
স্বাধীনতা ছিল। ঘিওফ্রেসটাস্ ও আ্ট্রাটোর মত বিজ্ঞানীর উদ্ভব লাইসয়ামের সৃচিন্তিত 
পরিকঙ্পনার এক অকাট্য প্রমাণ । 

বাভয় বিদ্যায প্রামাণিক গ্রদ্থাঁদ সংকলন ও প্রকাশ কবা লাইসিযামের আর একটি প্রধান 
কাজ ছিল। উদ্ভিদ্াবদ্যা, চিকৎসাবিদ্যা, গাঁণত, জ্যোতিষ, বলাবিদ্যা, পদার্থাবদ্যা, ভূগোল, 
সঙ্গীত, ব্যাকরণ প্রভাত নানা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থাঁদ প্রকাশিত হয। আ্যারষ্টটলের গবেষণা 
ও মতবাদ মূল আলেচ্য বিষয় হইলেও এইসব গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীন ও সমসামাঘক কালের 
বিজ্ঞানীদের গবেষণাও স্থান পাইয়াছিল। 

আ'রিম্টটুলের মৃত্যুর পর প্রথমে থিওফ্রেসটাস্ খে; পু ৩২২) ও পবে জ্ট্রাটো 
(খুঃ প্ঃ ২৮৭) লাইীসয়ামের অধ্যক্ষ নিষুস্ত হইয়াছলেন। 1থওফ্রেস্টাসেব নেতৃত্বে 
লাইসয়াম বিশেষ জনাপ্রয হইয়া উঠে। থিওফ্রেস্টাস্ আাবষ্টটলেব শিক্ষা ও দর্শনই শুধু 
প্রচার করেন নাই, জাঁবাবিদ্যা, উদ্ভিদাবদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষযে মূল্যবান গবেষণা সম্পাদন 
করেন। মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের গাঁণ্ডর বাঁহরে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের 
দিকে লাইসিয়ামের বিশেষ দাঁষ্ট ছিল। তদদ্দেশ্যে সাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষায নিয়ীমত- 
ভাবে সাণ্ধ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা ছল। থওফ্রেস্টাসের সময় এইসব সান্ধ্য বন্তৃতায় প্রায় দুই 
হাজারেব মত নরনারীর সমাবেশ ঘাঁটিত।* বিজ্ঞান, দর্শন প্রর্তীতি নানা বিষয়ে জ্ঞানের প্রচার 
ছাড়া অধ্যাপকেরা যাহাতে বাশ্মিতা অভ্যাসের সুযোগ পান, সান্ধ্য বন্তুতার ইহাও এক অন্যতম 
উদ্দেশ্য হল। 'থিওফ্রেস্টাস নিজেও একজন ভাল বাগ্মণ ছিলেন, লাইসিযামেব অধ্যাপকদের 
মধ্যে অনেকেই এই গুণের আধকাবী ?হলেন। 

থওফ্রেস্টাসের পর শ্ট্রাটো অধ্যক্ষ হিসাবে ১৮ বৎসর লাইসিয়ামের কার্য পাঁরচালনা 
করেন। পূর্বগামীদের মত তিনিও লাইসিয়ামের জনাপ্রয়তা অক্ষুণ্ন বাখিতে সমর্থ হন। 
আলেকজান্দ্রধার 'মিউীজযাম স্থাঁপত হইলে শ্ট্রাটো তাহার অধাক্ষ ও গ্রন্থাগাঁরকেব পদে 
নিষ্্ত হইয়া এথেম্স পরিত্যাগ করেন। ভাঁহার স্থানে লাইকো লাই'সয়ামের প্রধান [নযুস্ত হন। 
জ্ঞানী 'হসাবে লাইকোর তেমন কোন নাম ছিল না এবং এই সময় হইতেই লাইসয়ামের 
পতন আরম্ভ হয়। 
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একাডেমী ও লাইসয়াম ১৯৯ 

৫.৫। একাডেমী ও লাহইসয়াম 

আমবা 'একাডেমন' ও 'লইসিয়াম' নামে প্লেটো ও আযারষ্টটুল্ কর্তৃক স্থাঁপত দুই 
বদ্যাপীঠের উল্লেখ কাঁরয়াছ। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই দুই বিদ্যাপীঠ আত 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার কারযা আছে। প্লেটো ও আআরত্টটলের সমসময়ে ও অব্যবাহত 
পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট দার্শীনক ও বজ্ঞানীব জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চর প্রধান কেন্দ্ররূপেই যে 

এই দুই বিদ্যাপীঠ খ্যাত ছিল তাহা নহে, বহু শত বৎসর পর্যন্ত ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্যের 

জ্ঞানবজ্ঞান-চর্চার প্রধান অন্প্রেরণাও আসে এথেন্সের এই দুই শিক্ষাযতন হইতে। নানা 
উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া প্লেটোর একাডেমন প্রা নয় শত বংসর চালু ছিল। ৫২৯ খাীস্টাব্দে 

সমাট জাঁম্টানয়ান একাডেমির দ্বার বন্ধ কাঁরয়া বদলে এই প্রান ও বাঁচপ্র এীতিহ্যপৎর্ণ শীবদ্যা- 

পীঠের পাঁরসমাপ্তি ঘটে। আ্যারজ্টট্লেব লাহইীসধাম এইব্প দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও 
আলেকজাঁন্দ্রধার মিউাঁজযামের মধ্য য়া ইহার আদর্শ বহ্যাদন পর্যন্ত সজীব ছিল, কারণ 

লাই'সিয়ামেব অনকবণেই মউীজয়াম স্থাঁপত হইযাঁছল এবং তাহাব প্রথম অধাক্ষ শ্রাটো ছিলেন 
পোঁবপ্যাটেটিক বিদ্যাপীঠের একজন সুযোগ্য ছান্র। 

প্লেটোর পর একাডেমীর অধ্যক্ষের পদে যাঁহারা 'নয্ন্ত হন, প্রাতিভাষ, বুদ্ধিতে বা 
[বদ্যাবৈদগ্ধ্যে তাহারা ছিলেন অনেক 'নকৃষ্ট। গরুব শিক্ষা ও ভাবধারা 1জ্যাইযা রাখবার 

প্রশংসনীষ চেষ্টা করলেও নূতন উদ্ভাবনী শী্তব কোন পাঁরচয় তাঁহাবা দিতে পারেন নাই। 
প্লেটোব পববতর্ট অধ্যক্ষ 'স্পিউীসপাস্ (খ্ীঃ পূ৪ ৩৪৭-৩৩৯) |ছলেন জীববিদ্; অথচ 
জীবাবদ্যা সম্বন্ধীয প্রথম শ্রেণীর গবেষণাব কোন পাঁবচষ তাঁহাব পাওয়া যায না। 
স্পিউসিপাসেব পববতর্ঁ অপাক্ষ জেনোক্রোটস্ খে প্র ৩৩৯-৩১৪) ছিলেন নীতবাদী 
দার্শীনক। তাঁহাব সন্বন্ধে হেনাঁব জ্যাকসন লিখিয়াছেন, “গুরু প্রাতি অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃ 
জেনোক্রোটস গ্লেটোর মতবাদ অধ্যাপনা কাঁরতেন বটে, কিনতু প্লেটোর দশনি তান বাঁঝতেন 
না।" এইভাবে দ্বিতীয শ্রেণীব পণ্ডিতদের হাতে একাডেমী পাঁরচালনাব ভার ন্যস্ত হওয়ায়, 
বিদ্যাপীঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নৃতন কিছুই আর স'ঘ্ট কাবতে পাবে নাই, গ্লেটোব বিরাট 
ও বিপুল পাণ্ডিত্যের ভান্ডাব ভাঙ্গষা কোন মতে টিকিধা বাহল মানত 

আযাবিষ্টটলের লাইসিযামের ইতিহাস কিন্ডু অনযবপ। গ্লেটোব গ্রভাব কাটাইয়া 
স্বাধীন পাঁরবেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চচণ ও অধ্যাপনার উদ্দেশ্যে আরস্টটল্ লাইসিযাম উদ্যানের 
শবদ্যাপীঠ স্থাপন করেন খুঃ ৩৩৪ পূর্বাব্দে। গ্লেটোব জশীবতকাপ পযল্তি তিনি একাডেমী 
পাঁরত্যাগগ করেন নাই। তবে গুরুব ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী দর্শনের আতিশয্যে বহহ দিন 
হইতেই ভিতবে ভিতবে অসহিষ্ণ হইযা উঠিযাঁছলেন। স্পিউাঁসপাস্ একাডেমীর অধাক্ষ 

নয্যন্ত হইলে তাঁহাব সাঁহত আারষ্টটুলেব নানা বিষযে মতভেদ দেখা যায় এবং অল্পকাল 
পরেই তানি একাডেমণ পাঁরত্যাগ কাবযা যান। একাডেমণ পরিত্যাগের প্রায় তের বংসর পরে 
[তাঁন লাইাসয়ামের বিদ্যাপীঠ স্থাপন কবেন। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে লাইসিয়ামেব পাঁরকস্পনা ও স্থাপনা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । আলেকা 

জান্দ্যার 'বশ্বাবখ্যাত মিউজিযাম প্রধানতঃ লাই সিয়ামের আদর্শে ও অনুকরণে গঠিত হইয়া- 

দছল। একি ভাল গ্রন্থাগার এবং নানা বিষযে গবেষণার জন্য অনেকগুলি প্রয়োগশালা 
লাইনসিয়ামের অন্তত্ুন্ত ছিল। 'বদ্যাপীঠের গবেষণা কযেকটি প্রধান 'বভাগে ভাগ করা হয় 
এবং এক একজন 'বাঁশিষ্ট শবজ্ঞানীর উপর এক একাঁট বিভাগ পাঁরচালনার ভার দেওয়া হয়। 
যেমন প্রাকৃতিক দর্শন বিভাগের ভার নেন থওফরেস্টাস:; গাঁণত ও জ্যোতিষ বিভাগের ভার 
নেন ইউঁডমাস; জেনোক্রেটিস্ নামে এক জ্যামীতি-বিশারদের উপর সমগ্র জ্যামীতক গবেষণা 
পাঁরচালনার ভার আর্পত হয়; এবং মেনন গ্রহণ করেন চিকিৎসাবদ্যা বভাগের কর্তৃত্ধ। 



২০২ ৰজ্ঞানের ইতিহাস 

সলো তাহারা ইহাও উপলান্ধ করে যে, বিজ্ঞানের সাম্মলিত অগ্রগাত তাহার 'বাভন্ন বিভাগের 
[বিশেষজ্ঞদের একক চেষ্টার উপর একান্ত নির্ভরশশল। একই ব্যক্তির সর্বশাস্তে সৃপণ্ডিত 
হইবার চেষ্টার পারবতে বিজ্ঞানেব 'বাভন্ন বিভাগে বহ; মনীষীর একক গবেষণা ও সাধনায় 
সমগ্র বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর, আলেকজান্দ্রীয় বৈজ্ঞানক গবেষণার 
ধারায় এই উপলান্ধ বিশেষভাবে পারস্ফুট। এইভাবে এক এক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের 
উদ্দেশো গবেষণায় ব্রতী হইবার ফলে জ্যামীতিতে ইউক্লিড যে মান বাঁধয়া দিলেন, 
আঁকীমাঁডস্ গঁণত ও বলাবিদ্যাকে যে স্তরে নিয়া পৌোছাইলেন, অথবা হিপার্কাস সগগ্র 
জ্যোতিষের যে পাঁরপূর্ণ ও সসংহত রূপ উদ্ভাবন করিলেন, ষোড়শ-সগ্তদশ শতাব্দীতে 

কোপানিকাসূ, কেপ্লার, গ্যাললিও ও নিউটনের আবিভার্বের পূর্বে প্রায় দুই হাজার 
বংসরের মধ্যে সেই মান, সেই স্তর অথবা সেই পারপূর্ণতা আতিক্রম করা অন্য কোন "বিজ্ঞানীর 
সাধ্য হয নাই। 

মিউজিয়াম £ বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এইরূপ ফলপ্রস: করিবার পশ্চাতে আয়োজনও [ছল 
যথেষ্ট। টলেমীদের স্থাপিত বশ্বাবশ্রুত মিউাজয়াম সম্ভবতঃ পাঁথবীর প্রথম 'বশ্বাবদ্যালয়। 
মিউজেস-এর মন্দির (100701১1001 070 10১০) এই অথ হইতে পমউাজয়াম' শব্দের 

উৎপাত্ত। স্লেটোর বিদ্যাপীঠ, বিশেষতঃ আযার্টটলেব লাইসিয়াম বিদ্যাপাঠ িউাজযামের 
পাঁবকহপনাকে যে অনুপ্রাণিত কাঁরয়াছল তাহাতে সন্দেহ নাই। স্লেটোর অথবা আরষ্টটলের 
বিদালয ছিল অনেকট| 'টোল' অথবা 'চতুঙ্পাঠগ'র মত। কিন্তু মউাজয়ামের সংগঠনে 
আধানককালেব বম্ববিদ্যালযের ছাপ আছে। সাহতা, গাণত, জ্যোতিষ ও চিকিংসাবদ্যার 
জন্য ইহার ঢাঁরাট প্রধান 'বভাগ ছিল। প্রতোক বিভাগের কর্তা ছিলেন সেই 'বষযের 
একজন বিশেষজ্ঞ সাহাতিক অথবা বিজ্ঞানী । সমগ্র বিভাগ 'মালয। প্রা একশতজন অধ্যাপক 
ছিলেন, রাজকোষ হইতে তাহাদের মাসহারার বাবস্থা ছিল। 'বাভন্ন 'িভাগেব সাহত সংশ্লিষ্ট 
গবেষণাগার ছাড়া মিউজিয়ামে একটি মানমন্দির, একট 'চিঁড়যাখানা ও নানা গাছ-গাহড়ার 
একটি বাগান 'ছিল। তারপর মিউজিয়ামের বিখ্যাত গ্রশ্থাগার। এক সমযে এইখানে গ্রন্থের 
সংখ্য। ছিল ৪০০,9০০0| এথেম্স হইতে গবেষণার পট উঠিযা গেলে আরত্টটূলের গ্রন্থাগার 
আলেক্জান্দ্য়ায স্থানান্তরিত কবা হইয়াছল। পাথবীর বিস্ময় আলেকজান্দিয়ার 
গ্রন্থাগারের এক অংশ ধ্বংস করেন বিশপ থিওফিলাস্ ৩৯০ খতরজ্টাব্দে। ৬৪০ খুশচ্টাব্দে 
মহসলমানেরা আলেকজান্দ্রয়া আধকার করিয়া গ্রন্থাগারের অবাঁশ্ট অংশ বিনষ্ট করে। সমগ্র 
মানবজাতির সাধারণ সম্পান্ত এই অমল্য জ্ঞানভাণ্ডার খালফা ওমরের ধর্মোল্মাদনার আনতে 
ভদ্মীভূত হইল। প্রায় এক হাজার বংসর ধারয়া এই গ্রন্থাগার বহ্ দেশের বহ্ মনীষার 
সারা জীবনের চিন্তা ও গবেষণার ধাবা সংরক্ষণ কাঁরয়া জ্ঞানের যে দপাঁশখা প্রজবালত 
রাখয়াছিল, তাহা নির্বাপত হইল। ওমর এই বর্বরতা সমর্থন কারয়াছলেন এই বাঁলয়া যে, 
গ্রীকদের লিখিত গ্রন্থের মূলতত্ব যাঁদ কোরাণে বার্ণত তত্তের সাহত মেলে তবে এই 
গজ্থগলির থাকা বা না থাকা সমান। যাঁদ কোরাণ-বিরদ্ধ শক্ষা ইহাতে 'লাপবদ্ধ থাকে. তবে 
রাঁতিমত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক এই গ্রন্থগীলকে পোড়াইয়া ফেলা উচিত কাই হইয়াছে। 
আশ্চর্য এই যে, পরবতর্শকালের এ*লামিক বিদ্যোতসাহিতাই আবার গ্রণীক জ্ঞান-বজ্ঞানকে রক্ষা 
এবং তাহা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক, আলেক্জান্দিয়ার গ্রন্থাগার 
ধযংসের ফলে চিন্তাজগতের অপাঁরমেয় ও অপ্রণীয় ক্ষাত সাধত হইয়াছিল। * 

মিউাঁজয়াম স্থাপনার সঠিক কোন তাঁরখ পাওয়া যায় না। প্রথম টলেমণ খুশঃ প্ 
৩২৩ অন্দে মিশরের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং খুখঃ পৃঃ ৩০৫ অন্দে 5066৮ রঃ 
'পালক' এই উপাঁধ গ্রহণ কাঁরয়া নিজেকে মিশরের রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। খুগঃ পৃঃ 
২৮৫ অন্দে প্রথম টলেমশর মৃত্যু হইলে তাঁহার পত ফিলোডেল্ফাস্ পক্িতায় টলেমপ) 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ৩৮ বংসর রাজত্ব করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় টলেমশর রাজত্বকালেই 



আলেক্জান্দিয়া ও বিজান ২০৩ 

মউীজয়ামের স্থাপন৷ ও প্রসার ঘটে। সম্ভবতঃ খুব$ পৃঃ ৩০০ অব্দের কাছাকাছ মিউজয়ম 
স্থাপনের কায নোটামুটি সম্পূর্ণ হয় এবং অধ্যাপকদের [নয়োগ ও ছান্রদের ভাঁতি ব্যবথা 

সুরু হয়। প্রধান গ্রত্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হইয়া স্ব/টে। সম্ভবতঃ খনঃ ২৬৯ পৃরান্দের 

কছ, পরেই আঅলেক্জাম্দুয়ায় কার্যভার গ্রহণ করেন। কারণ ২৬৯ অন্দ পযন্ত তাঁহাকে 
লাইীসয়ামের অধ্যক্ষের পদে নষুস্ত থাঁকতে দেখা ষায়। জ্ট্াটোর বৈজ্ঞ|ানক খ্যাতর কথ। প্রথম 

টলেম7 অবগত ছিলেন, পাত্র 'ফিলোডেল্ফ।সের শিক্ষার জন্য তান জ্্রীটেকেই গৃহশিক্ষক 
নযুস্ত করেন। 

ম/সিডোনায়দের এই বিদ্যানংবাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । য্বরাজদের শিক্ষার জন্য তৎকালীন 
শ্রেন্চ জ্ঞান ও বিজ্ঞানীদেব নিয়োগ একবপ রীতিতে পারণত হইয়াহুল। সাঃ।জ্যবাদের 

সাহত বজ্ঞানের ঘাঁণচ্ত যোগসূত্র উপলাব্ধ কারয়াই সম্ভবতঃ মা1সডোনীয়রা এইরূপ 
বিদ্যোৎসাহী হইষা থাঁধবে। 'ফালপূ্ ও অলেক্জান্দারের সামারক সাফল্য বহুলাংশে 
[নভর কাঁরয়াছিল তাহাদের 'বজ্ঞনা ও হাঞ্জনীয়রদেখ দক্ষতার উপর। বিরাট ঝাহনশর 
রক্ষণাবেক্ষণে যে উদ্ধত ধরনের সংগগন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার জন্য হঞ্জনীঘর, গাণতজ্ঞ, 
জ্যোঁতাবদূ, [চাবংসক, ভোগোলিক প্রভৃতি নানা জাতায় (বিশেবজ্ঞের সাহাধ্য অপারহার্য। 
সম্রাজ্যের বানযাদ সানরিক শান্ত, ইঞ্জিনায়র ও বিজ্ঞানী এই সমারক শান্তর এক প্রধান অঙ্গ। 
সম্মাজ্যবাদী উলেমঈরা এই সত্য হদয়ঙ্গম বারয়াছল। এই সভ্যবোধ ১পেমশদের আমলে 

আলেক্জান্দ্িয়ায বৈজ্ঞানক গবেষণার দুঃত প্রসারের অন্যতম কাবণ। 
সামাজিক পাঁরবেশ£ আলেক্জান্ড্িয়াব যে সামাজিক পরিধষেশের মধ্যে বিজ্ঞানের এরূপ 

উন্নাতসাধন সম্ভবপর হইল, সে সশ্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দবকার। সপাটন ও এথেন্সের 
অভ্যুদযের সময় গ্রীকদের আমরা উগ্র জাতাধঙতাবাদী ও স্বাতল্ত্যবোধসম্পন্ন জাত হিসাবে 
দোঁখতে পাই। এই উগ্র স্বাতন্দ্যবোধের দৃষ্টতে বিদেশীরা বর্বর ও উন্নত ধরনের চিন্তা ও 
গবেষণার কার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুস্ত। মিশর ও এসয়ায় সাম্রজ্য বিস্তারের ফলে 'বাভন্ন 
জাঁতব শক্ষা, সংস্কৃতি ও সামা।জক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া উপাঁনবোশক গ্রীকদের উগ্র 
জাতীযতা ও স্বাতল্ল্যবোধ হস প্রার্ত হয। আলেকজান্দ্রীয় গ্রপকদের ক্ষেত্রে এই পাঁরবর্তন 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বহু জাতিব সম্নেলনে ও সংমশ্রণে আলেকজান্দুয় একরূপ 
আন্তর্জাতিক নগর হসাবে গাঁড়যা উঠে। এই নগরে পাশাপা?শ ইহুদী, মিশরীয় এবং 'সারয়া 
ও এঁসযা-মাইনবের নানা জাতির বাস ছিল। ব্যবসায়, বাঁণজ্য ও শাসন সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে 

গ্রীকদের প্রাতানযত ইহাদের সংস্পর্শে আসতে হইযাছে। এমন কি গ্রশকদের মিশরীয়দের 
সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ হইবঝর বহু দৃষ্টান্ত আছে। এইরপ অবস্থায় স্বাভাবিক 
কারণেই জাতিগত স্বাতন্ত্ ও কুসংস্কার সীমাবদ্ধ হইযা পড়ে এবং অপর জাতির শিক্ষা, 
সংস্কাতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্নীবশ্বাস বা কুসংস্কারের প্রতি একরূপ উদার ও সহানুভাতিসম্পন্ন 

মনোভাব আপনা হইতেই বাঁদ্ধ পায। রাজ-পবিষদে, সামারক বাহিনীতে ও শাসনকার্ষে 
টলেমঈরা সাধারণভাবে অণগ্রীক জাতির প্রবেশাধকার মঞ্জুর করে নাই বটে এবং এই বিষয়ে 
সর্বদা সতর্ক দাঁত রাখিযাছে সত্য, কিন্তু সাধারণ জাবনযাঘায় এইসব বৈদেশিক জাতির 
প্রভাব রোধ করিতে পারে নাই অথবা করিবার চেষ্টা করে নাই। বিজ্ঞানে গবেষণাপদ্ধাত 
মূলতঃ গ্রীক হইলেও, এঁসয়ার প্রভাব ইহার উপর স্পারিস্ফূট। আলেকজান্দ্রীয় ইহ্দধদের 
মধ্যে বিজ্ঞান-চর্ভার বিশেষ আদর ছিল; বিশেষতঃ চিকিংসাশাস্তে তাহারা রীতিমত অগ্রগামণ 
ছিল। এইরূপে অলক্ষো আলেক্জান্দিয়ার জ্ঞান একপ্রকার আন্তজ্ণীতিক রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছল। 'নঃ ল্যাঁস ও'লয়ার এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 
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৬.২। শারাীরস্থান, শারীদ্বৃত্ত ও চিকিৎসাবিদ্যা 
ক্রোটনের আল্কমাওন, কসের 'হিপোক্রেটিস্, আারজ্টটুল্ ও লাইপিয়ামের বিজ্ঞানীদের 

চাকৎসাবদ্যা ও জাবাবদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার পর বিজ্ঞানের এইসব ঠাবভাগে আলেকজান্দ্য়ার 
অবদ।ন বিশেষ উদ্লেখযোগ্য। আলেকজান্দ্রীয় চাকৎসাশীবজ্ঞান ও জশব-বজ্ঞানের গোড়াপত্তন 
করেন দুই ব্যাস্ত ক্যালসঙনের হরোফলাস্ ও চিওসের ইরাসসন্রেটাসূ। 'হরোফলাস্ 
শারীরপ্থানের (2১1298) প্রকৃত মরম্টা। ইরাসিসূট্রেটাস্ শারীরবৃত্তের (1১1))5010£) 
[ভান্ত স্থাপন করেন। 

হিরোফিলাস্ (আনুমানিক খুশঃ প্ঃ ৩০০ অব্দ) 

হিরোফলাসের সঠিক জন্মসন জানা যায় না। আলেকজান্দুয়ায় প্রথম টলেমশর রাজত্বকালে 
আন্দমানক খ:ীঃ ৩০০ পূবাব্দে তাঁহার গবেষণা ও কাধাবলার পারচয় পাওবা ষায়। শারীর- 

স্থান সম্বন্ধে তাহার তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 44720) প্রসদ্ধ। 91 0৮৫ 6)৫5 গ্রন্থে চক্ষুর 
গঠনবো চন্য ও ক্রিয়। সম্বন্ধে তীন স্বায় আভজ্ঞতা ও গবেষণার ফল পিপিবদ্ধ কারয়াছেন। 
এতদ্ব্তীত ধান্রীবদ্যা সম্বন্ধেও 'িতনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং এই সম্বন্ধে একখান 
পুস্তক লাখয়াছিলেন। মাতৃগভে'র গঠন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। 

শারীরস্থান সংক্রা্ত গবেষণায় হিরে।ফিলাসের প্রধান আঁবচ্কার মাস্তচ্কের সাঁহত বাদ্ধ- 
বৃত্তির সম্বন্ধ-নির্ণয়। খ:ঃ পৃঃ পণম শতকে আল্্ক্মাওন মাস্তক্কই যে ব্াদ্ধবৃত্তর আধার 
এইরূপ অনুমান কাঁরয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আযরষ্টট্লের দ'় প্রত্যয হয় যে, হূ্ধীপণ্ডেই বাদ্ধ- 
বান্তর স্থাত। এই মতভেদের চূড়ান্ত নিষ্পান্ত করিলেন হিরোঁফলাস্। বিশেষ ধৈয'সহকারে 
মস্তিদ্ক ও স্নায়ত"তুর ব্যবচ্ছেদ কারযা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনশত হইলেন যে, মাস্তিদ্কই 

ব্বাম্ধবাস্তর আধার। তাঁহার পূর্বে দেহতত্বীবদূরা কয়েকটি [বিশেষ ধরনের চৈতন্যবহা জ্নায়ু 
বা সংবেদ-নাভের (5৫050 1061%০) ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র 
স্নায়,তন্দের 'ন্রয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রথম পাঁরদ্কার ধারণা হিরোফিলাসের পূর্বে বোধ হয় আর 

কেহ কারতে পারেন নাই। তান সংবেদ-নার্ভ ও চেষ্টীয় নাভের (109607 1107০) মধ্যে 
প্রতেদ নরূপণ করেন। হরোফলাস্ শোণত-সংবহন প্রণালীও (01209131101) 01131009) 
বুঝিবার চেষ্টা কারয়াছলেন। তাঁহার অবশ্য ধারণা ছিল ধমন ও শরা উভয়েই শোঁণত বহন 
করে; ইহাদের প্রভেদ তিনি ধরতে পারেন নাই। তবে দেহ-ব্যবচ্ছেদের আভজ্ঞতার ফলে ধমনী 
ও শিরার সাঠিক বর্ণনা তান 'িয়াছলেন। 

হিরোফিলাস্ প্রাসম্ধ চিকৎসক ছিলেন। ভেষজাঁবিদ্যায় তাঁহার 'বশেষ জ্ঞান ছিল। 
পূর্ব নির্ধারত কোন মতবাদের উপর নির্ভর না করিয়া পর্ধবেক্ষণমূলক আভজ্ঞতার সাহায্যে 
রোগীর চিকিৎসা করা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। 

পু ইরাসিস্ষ্ট্রেটাস্ 

ইরাসিস্ট্রেটাস হিরোফলাসের সমসাময়িক এবং তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন। 

হিরোফিলাস্ হইতে চিকিৎসা-বজ্ঞান সম্বম্ধে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মানব-দেহ- 
ব্যবচ্ছেদে তান নিপূণ ছিলেন এবং প্রাপদেহ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। তবে 

পপ 
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আলেক্জান্দিয়া ও বিজান ২০৩ 

মউীজয়ামের স্থাপন৷ ও প্রসার ঘটে। সম্ভবতঃ খুব$ পৃঃ ৩০০ অব্দের কাছাকাছ মিউজয়ম 
স্থাপনের কায নোটামুটি সম্পূর্ণ হয় এবং অধ্যাপকদের [নয়োগ ও ছান্রদের ভাঁতি ব্যবথা 

সুরু হয়। প্রধান গ্রত্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হইয়া স্ব/টে। সম্ভবতঃ খনঃ ২৬৯ পৃরান্দের 

কছ, পরেই আঅলেক্জাম্দুয়ায় কার্যভার গ্রহণ করেন। কারণ ২৬৯ অন্দ পযন্ত তাঁহাকে 
লাইীসয়ামের অধ্যক্ষের পদে নষুস্ত থাঁকতে দেখা ষায়। জ্ট্াটোর বৈজ্ঞ|ানক খ্যাতর কথ। প্রথম 

টলেম7 অবগত ছিলেন, পাত্র 'ফিলোডেল্ফ।সের শিক্ষার জন্য তান জ্্রীটেকেই গৃহশিক্ষক 
নযুস্ত করেন। 

ম/সিডোনায়দের এই বিদ্যানংবাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । য্বরাজদের শিক্ষার জন্য তৎকালীন 
শ্রেন্চ জ্ঞান ও বিজ্ঞানীদেব নিয়োগ একবপ রীতিতে পারণত হইয়াহুল। সাঃ।জ্যবাদের 

সাহত বজ্ঞানের ঘাঁণচ্ত যোগসূত্র উপলাব্ধ কারয়াই সম্ভবতঃ মা1সডোনীয়রা এইরূপ 
বিদ্যোৎসাহী হইষা থাঁধবে। 'ফালপূ্ ও অলেক্জান্দারের সামারক সাফল্য বহুলাংশে 
[নভর কাঁরয়াছিল তাহাদের 'বজ্ঞনা ও হাঞ্জনীয়রদেখ দক্ষতার উপর। বিরাট ঝাহনশর 
রক্ষণাবেক্ষণে যে উদ্ধত ধরনের সংগগন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার জন্য হঞ্জনীঘর, গাণতজ্ঞ, 
জ্যোঁতাবদূ, [চাবংসক, ভোগোলিক প্রভৃতি নানা জাতায় (বিশেবজ্ঞের সাহাধ্য অপারহার্য। 
সম্রাজ্যের বানযাদ সানরিক শান্ত, ইঞ্জিনায়র ও বিজ্ঞানী এই সমারক শান্তর এক প্রধান অঙ্গ। 
সম্মাজ্যবাদী উলেমঈরা এই সত্য হদয়ঙ্গম বারয়াছল। এই সভ্যবোধ ১পেমশদের আমলে 

আলেক্জান্দ্িয়ায বৈজ্ঞানক গবেষণার দুঃত প্রসারের অন্যতম কাবণ। 
সামাজিক পাঁরবেশ£ আলেক্জান্ড্িয়াব যে সামাজিক পরিধষেশের মধ্যে বিজ্ঞানের এরূপ 

উন্নাতসাধন সম্ভবপর হইল, সে সশ্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দবকার। সপাটন ও এথেন্সের 
অভ্যুদযের সময় গ্রীকদের আমরা উগ্র জাতাধঙতাবাদী ও স্বাতল্ত্যবোধসম্পন্ন জাত হিসাবে 
দোঁখতে পাই। এই উগ্র স্বাতন্দ্যবোধের দৃষ্টতে বিদেশীরা বর্বর ও উন্নত ধরনের চিন্তা ও 
গবেষণার কার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুস্ত। মিশর ও এসয়ায় সাম্রজ্য বিস্তারের ফলে 'বাভন্ন 
জাঁতব শক্ষা, সংস্কৃতি ও সামা।জক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া উপাঁনবোশক গ্রীকদের উগ্র 
জাতীযতা ও স্বাতল্ল্যবোধ হস প্রার্ত হয। আলেকজান্দ্রীয় গ্রপকদের ক্ষেত্রে এই পাঁরবর্তন 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বহু জাতিব সম্নেলনে ও সংমশ্রণে আলেকজান্দুয় একরূপ 
আন্তর্জাতিক নগর হসাবে গাঁড়যা উঠে। এই নগরে পাশাপা?শ ইহুদী, মিশরীয় এবং 'সারয়া 
ও এঁসযা-মাইনবের নানা জাতির বাস ছিল। ব্যবসায়, বাঁণজ্য ও শাসন সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে 

গ্রীকদের প্রাতানযত ইহাদের সংস্পর্শে আসতে হইযাছে। এমন কি গ্রশকদের মিশরীয়দের 
সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ হইবঝর বহু দৃষ্টান্ত আছে। এইরপ অবস্থায় স্বাভাবিক 
কারণেই জাতিগত স্বাতন্ত্ ও কুসংস্কার সীমাবদ্ধ হইযা পড়ে এবং অপর জাতির শিক্ষা, 
সংস্কাতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্নীবশ্বাস বা কুসংস্কারের প্রতি একরূপ উদার ও সহানুভাতিসম্পন্ন 

মনোভাব আপনা হইতেই বাঁদ্ধ পায। রাজ-পবিষদে, সামারক বাহিনীতে ও শাসনকার্ষে 
টলেমঈরা সাধারণভাবে অণগ্রীক জাতির প্রবেশাধকার মঞ্জুর করে নাই বটে এবং এই বিষয়ে 
সর্বদা সতর্ক দাঁত রাখিযাছে সত্য, কিন্তু সাধারণ জাবনযাঘায় এইসব বৈদেশিক জাতির 
প্রভাব রোধ করিতে পারে নাই অথবা করিবার চেষ্টা করে নাই। বিজ্ঞানে গবেষণাপদ্ধাত 
মূলতঃ গ্রীক হইলেও, এঁসয়ার প্রভাব ইহার উপর স্পারিস্ফূট। আলেকজান্দ্রীয় ইহ্দধদের 
মধ্যে বিজ্ঞান-চর্ভার বিশেষ আদর ছিল; বিশেষতঃ চিকিংসাশাস্তে তাহারা রীতিমত অগ্রগামণ 
ছিল। এইরূপে অলক্ষো আলেক্জান্দিয়ার জ্ঞান একপ্রকার আন্তজ্ণীতিক রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছল। 'নঃ ল্যাঁস ও'লয়ার এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 
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২০৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

অব্দে। এইভাবে ইউক্লিড মোটামুটি একরূপ সুসম্ব্ধ জ্যামিতি হাতে পাইয়াছিলেন। তথাপি 
এই বিদ্যায় করিবার তখন পযন্তি অনেক কিছুই বাকী হিল। বহু উপপাদ্য ও প্রতিজ্ঞার 
[নিভ'রযোগ্য প্রমাণ ছিল না। তারপর পূর্ববতণ প্রাতিজ্ঞা হইতে কিরূপে পরবর্তা প্রাতিজ্ঞার 
স্বাভাঁবক উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা দেখাইযা ন্যায়সঙ্গত ক্রমে প্রাতজ্ঞাগুলকে ইতিপূর্বে কেহ 
সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইউক্লিড সমগ্র জ্যামাতকে এইরূপ ন্যায়সঙ্গত ক্রমে ঢালিয়া 
সাজাইভে মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রথমেই যে অল্প সংখ্যক স্বতগসদ্ধের উপর সমগ্র 
জ্যামিতির কলেবব প্রাতিষ্ঠত সেই স্বতঃাঁসম্থগীলকে পৃথক কারিয়া লইলেন। বহ: প্রাতিজ্ঞার 

নূতন প্রমাণ আদতকাব করিলেন। বহু নতন প্রাতিজ্ঞার সংযোজনা করিলেন। তারপর প্রত্যেক 
প্রাতিজ্ঞার প্রমাণ নির'পণেব উদ্দেশ্যে সাধাবণ ও বিশে নির্বাঙন, অঙ্কন, প্রযোজনীয় কজ্পনা, 
প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত প্রন্তুতি বিভিন্ন ধাপ তিনি বধিয়া দিলেন। এইরুপে য্যান্তুপরম্পরার ভিত্তিতে 
প্রণালীবদ্ধ ও ভ্রযোপশ খণ্ডে সমাপ্ত ইউক্রিডের জ্যামীতি আধুনিককালের গাঁণতাশিক্ষা-ব্যবস্থায় 
প্রা অপবিবিতিভাবেই রাহযা গিয়াছে। 

ইভকুডেব জ্যামীত যে নিখুত ও সর্বাগসূন্দর তাহা অবশ্য বলা চলে না। তাঁহার 
অনেক প্রাতিজ্ঞার প্রমাণ অনাবশ্যকভাবে জটিল ও একঘেয়ে। তাবপর স্বতগ্গীসদ্ধগযীল একপ্রকার 
বিশেষ দেশ, ইউক্লিডীয় দেশের (চ:00110021) 51১206) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এই 
ইউারুঙীয দেশের পাঁবকজ্পনা সাধাবন ব্যবহারক আভজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত। এইরূপ দেশ 
স্বীকার কাঁরয়া লইলে ইউক্রিডের প্রতিপাদ্যগাঁলর যাণ্ড ও প্রমাণ অন্্রাত ও আবিসংবাঁদিত। 
নিউটন এইবৃপ দেশ স্বীকার কারযাই তাঁহাব গাঁণত ও জ্যোতিষের কাঠামো রচনা কবিয়া- 
ছিলেন। আডাম্স্ ও লেভোঁবিষেরের কাল পযন্ত নানাবিধ জ্যোতষায় তথ্োর সাঁহত 
ইউব্লিডীষ দেশের ভান্ততে রচিত গাণিতিক মতবাদেব অসামঞ্জস্য দন্ট হয় নাই। তাহাব 
অঞ্প কাল পরেই এমন কতকগ্যাল নূতন তথ্য আঁবত্কৃত হয যাহাতে ইউক্রিডয় দেশের 
পারকঙ্পনা অচল হইয়া পড়ে এবং সাধারণ অভিজ্ঞতার অতীত সম্পূর্ণ নূতন ধরনের দেশ 
গণতজ্ঞদের কম্পনা কবিয়া লইতে হয়। এইরূপ দেশে ইউার্রিডের স্বতঃাসদ্ধগুঁল অচল ও 
্রমাত্বক, সূতবাং জ্যামতিও অচল। ীবজ্ঞানীকে নূতন জ্যামিতি ও গাঁণত সষ্টি করিতে হইল 
প্রকাতি ও পদার্থের এইসব নব নব রহস্যের কিনাবা কাবিতে। প্রযোজন হইল আইন্জ্টাইনের 
প্রীতভার। | 

জ্যাঁমতি ছাড়া গাঁণতের অন্যান্য বিভাগেও ইউক্রিডেব নানাবিধ মৌলিক গবেষণার প্রমাণ 
আছে। মৌলিক সংখ্যার (1১1110)0 10700011015) কোন নাদ্ট সীমা, অথণং বৃহত্তম মৌলিক 
সংখ্যা বলিযা কছু আছে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। আমরা জান সংখ্যারা 
মৌলিক ও মিশ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভন্ত। মৌলিক সংখ্যার কোন গৃণক হয না, মিশ্র সংখ্যা 
একাধিক গ্্ণকের গ্ণফল। উদাহবণস্বরূপ, ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা, 
৪6২৯২), ৬৩৯২), ৮(২*২*২), ৯৩৮৩) ইত্যাদ মিশ্র সংখ্যা। প্রথম 'দিকে মিশ্র সংখ্যার 
অন্পাতে মৌলিক সংখ্যারা অনেক বেশশী থাকে, কিন্তু সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে মিশ্র 
সংখ্যার অনুপাত বাড়িতে থাকে। যেমন, প্রথম ৬টি সংখ্যার মধ্যে দুই-তৃতীযাংশ মৌলিক সংখ্যা, 
অবাশিষ্ট মিশ্র: প্রথম ১২টি সংখ্যার মধ্যে অধেক মৌলিক, অর্ধেক মিশ্র, ২৪টি সংখ্যার ক্ষেত্রে 
মানত ৯টি, অর্থাৎ ৮ ভাগের ৩ ভাগ সংখ্যা মৌলক। এইভাবে বাড়াইয়া গেলে ১৬ সংখ্যার 
যেলায় দেখা যাইবে, মৌলিক সংখ্যা মান্ত এক-চতুর্থংশ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এইভাবে সংখ্যা 
ক্রমাগত বাড়াইয়া যাইবার ফলে মৌিক সংখ্যার অনুপাত ক্রমশঃ কামিতে থাকায শেষ পর্যন্ত 
কোন এক বৃহত্তম মৌলক সংখ্যায় অর্থাং যার বড় আর মৌলিক হইতে পারে না. এরূপ একটি 
সংখ্যায় পৌছানো সম্ভবপর কি না। ইউক্রিড এই প্রশ্নের এক সহজ মখমাংসা প্রদর্শন করেন। 
ধরা যাক, এইর্প একটি বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার অস্তিত্ব সম্ভবপর এবং ইহা হইতেছে 7, 
তবে সহজেই প্রমাণ করা যাইবে যে, | (১৯২৯৩১...৮১)+১] সংখ্যাটি একই সপ্পো মিশ্র ও 



জাঁকামাডস্ ২০৭ 

মৌলিক সংখ্যা হইবে। ইহা মৌলিক সংখ্যা হইবে, কারণ ? পর্যন্ত সর্বপ্রকার মৌলিক সংখ্যার 
দ্বারা ভাগ কারলেও প্রতিবারই ১ অবাঁশচ্ট থাঁকবে। তারপর এই কঞ্পনা অনুযায়ী ৮র 
উপর আর কোন মৌলিক সংখ্যা থাকা সম্ভব নষ এবং যেহেতু ! (১৯২৯৩ -.৮১)1১] ৮ হইতে 
বৃহত্তর, ইহা একটি 'মশ্র সংখ্যা। এখন একই সংখা যুগপং মৌলিক ও মিশ্র হইতে পারে না। 
অতএব বৃহন্তব মৌলক সংখ্যাব ক্পনা ভ্রান্ত। 

ইউক্ড ২৫টি বিভিন্ন অমেয রাশ (1110010)170175017270]6 1011)1)01) আঁবজ্কার 

করেন। দুইটি প্রমেয রাশির (0091101)1007900171)10 1701101)01) বর্গমূলের যোগ অথবা 

বিয়োগ ফলের আবাব বর্গমূল নির্ণয়ের দ্বারা এই অমেয় রাশি প্রকাশ করা সম্ভব। অর্থাং_ 

1.4 +/1)1 + +/)1 

[/- অমেয রাশি, 

11, ?1-- প্রমেষ রাশি। 

অমেয় রাশি সম্বন্ধে এইব্প গবেষণা ইঙাক্ুডের পরে দেড় হাজার বংসরের মধো আব কেহ 
কারয়াছলেন বাঁলযা জানা নাই। 

আলোকবিদ্যাঃ ইউীব্লডের গবেষণা শুধু গণিতেই সাঁগাবদ্ধ ছিল না। আলোকতত্ব ও 
সঙ্গীত শাদ্বেও তিনি গবেষণা করিযাছেন। তাঁহার 09//$ নামক পুস্তকে আলোকের 

প্রাতকলন ও তাহাব [নিয়ম আলোচিত হইযাছে। আলোকেব স্বরূপ সম্বন্ধে এই পুস্তকে 
ইউকুড লেখেন যে, আলোক চক্ষু হইতে সবল বেখায় বিচ্ছারত হয় এবং বস্তুর উপব নিপাঁতিত 
হইযা বদ্তুকে দূশ্যনান কবে। বস্তু হইতে আলোকের উদ্ভব যে সম্ভবপর নহে, এই বিশ্বাসের 
স্বপক্ষে তান এক যান্ত-প্রদশনি-প্রসঞো বলেন যে, তাহা হইলে স'চি মাটিতে পাঁড়লে খণজয়া 
বাহব করিতে এত বেগ পাইতে হইত না। 

ইউারিডেব পূর্বে আলোকেব স্ববূপ সম্বন্ধে আরঙ্টট্ল্ও এইব্প ভ্রান্ত ধারণার বশবতর্শ 
ছিলেন। পক্ষান্তবে পিথাগোবীষরা কিন্তু বালয়াছিলেন, আলোক উজ্জল বস্তু হইতে আঁত 
ক্ষ অক্তম্র কণিকার জাকারে প্রবাহিত হইযা চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া বসতৃব আস্তত্ব প্রকট করে। 
আলোক সম্বন্ধে নিউটনেব কিকাবাদের সাঁহত এই মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আয়োনীয় 

এম্পড়কলেস্ বলিষ।ছুলেন, আলোকের বেগ আছে, এক বিশেষ মাধ্যমে ইহা প্রবাহিত হয, 

এবং এই মাধামে এক প্রকার আলোড়নের ফল তালোক। অম্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে 

ব্যাপকভাবে প্রচালত আলোকের তরঙ্গবাদেব ইহাই পর্বাভাস। 
যাহা হউক. ইউক্রিড প্রথম হইতে শেষ পযন্ত মূলতঃ জ্যামিতিক গবেষণাতেই আঁধকাংশ 

সময় আতিবাহত কবেন। তিনি সর্বকালের ও সর্বদেশের অনাতম শ্রেষ্ঠ জ্যামিতিবিদ্ ছিলেন, 
ইহা নিঃসংশযে বলা চলে। জ্যামিতি সম্বন্ধে ইউর্রিডের এক উন্ভি কালসহকারে বিশেষ 
জনাপ্রযতা লাভ করিযাছিল। তাহা হইল, “11016 15 1)0 17052] 1070 19 £6011001070- 

আঁকাঁমডিস্ খেশঃ পৃঃ ২৮৭-২১২) 

ইউক্রিড যাদ জ্যামাতর মান সর্বকালের জনা 'নার্ট কারয়া গিয়া থাকেন, আঁকীমাড়স- 

'ভাত্ত স্থাপন কাঁরলেন বলবিদ্যার ও পূর্তবিদ্যার। উদস্থাতিবিদ্যা (7507051300) 
ক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি সাধারণ পাঠকের নিকট পারাচত। কিন্তু সাম্প্রীতিক গবেষণার 

ফলে যেসব তথ্য আঁবম্কৃত হইযাছে তাহাতে 'তাঁন সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গপিতজ্ঞ, পদার্থীবদ- 
ও পূতাবদ্যাবশারদ ছিলেন। গাঁণতের সাহত ব্যবহারক বিদ্যা ও আঁভজ্রতার এইরূপ 

* 1:01 11110 079066960 [0 (156 00160 ৮16 51001110101, 25 ৮/০ 00617 
9০, 9911 6০ [১61061৮2 2 16০916 011 (1০ 0907. 00০11, 0106১, 
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অব্দে। এইভাবে ইউক্লিড মোটামুটি একরূপ সুসম্ব্ধ জ্যামিতি হাতে পাইয়াছিলেন। তথাপি 
এই বিদ্যায় করিবার তখন পযন্তি অনেক কিছুই বাকী হিল। বহু উপপাদ্য ও প্রতিজ্ঞার 
[নিভ'রযোগ্য প্রমাণ ছিল না। তারপর পূর্ববতণ প্রাতিজ্ঞা হইতে কিরূপে পরবর্তা প্রাতিজ্ঞার 
স্বাভাঁবক উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা দেখাইযা ন্যায়সঙ্গত ক্রমে প্রাতজ্ঞাগুলকে ইতিপূর্বে কেহ 
সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইউক্লিড সমগ্র জ্যামাতকে এইরূপ ন্যায়সঙ্গত ক্রমে ঢালিয়া 
সাজাইভে মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রথমেই যে অল্প সংখ্যক স্বতগসদ্ধের উপর সমগ্র 
জ্যামিতির কলেবব প্রাতিষ্ঠত সেই স্বতঃাঁসম্থগীলকে পৃথক কারিয়া লইলেন। বহ: প্রাতিজ্ঞার 

নূতন প্রমাণ আদতকাব করিলেন। বহু নতন প্রাতিজ্ঞার সংযোজনা করিলেন। তারপর প্রত্যেক 
প্রাতিজ্ঞার প্রমাণ নির'পণেব উদ্দেশ্যে সাধাবণ ও বিশে নির্বাঙন, অঙ্কন, প্রযোজনীয় কজ্পনা, 
প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত প্রন্তুতি বিভিন্ন ধাপ তিনি বধিয়া দিলেন। এইরুপে য্যান্তুপরম্পরার ভিত্তিতে 
প্রণালীবদ্ধ ও ভ্রযোপশ খণ্ডে সমাপ্ত ইউক্রিডের জ্যামীতি আধুনিককালের গাঁণতাশিক্ষা-ব্যবস্থায় 
প্রা অপবিবিতিভাবেই রাহযা গিয়াছে। 

ইভকুডেব জ্যামীত যে নিখুত ও সর্বাগসূন্দর তাহা অবশ্য বলা চলে না। তাঁহার 
অনেক প্রাতিজ্ঞার প্রমাণ অনাবশ্যকভাবে জটিল ও একঘেয়ে। তাবপর স্বতগ্গীসদ্ধগযীল একপ্রকার 
বিশেষ দেশ, ইউক্লিডীয় দেশের (চ:00110021) 51১206) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এই 
ইউারুঙীয দেশের পাঁবকজ্পনা সাধাবন ব্যবহারক আভজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত। এইরূপ দেশ 
স্বীকার কাঁরয়া লইলে ইউক্রিডের প্রতিপাদ্যগাঁলর যাণ্ড ও প্রমাণ অন্্রাত ও আবিসংবাঁদিত। 
নিউটন এইবৃপ দেশ স্বীকার কারযাই তাঁহাব গাঁণত ও জ্যোতিষের কাঠামো রচনা কবিয়া- 
ছিলেন। আডাম্স্ ও লেভোঁবিষেরের কাল পযন্ত নানাবিধ জ্যোতষায় তথ্োর সাঁহত 
ইউব্লিডীষ দেশের ভান্ততে রচিত গাণিতিক মতবাদেব অসামঞ্জস্য দন্ট হয় নাই। তাহাব 
অঞ্প কাল পরেই এমন কতকগ্যাল নূতন তথ্য আঁবত্কৃত হয যাহাতে ইউক্রিডয় দেশের 
পারকঙ্পনা অচল হইয়া পড়ে এবং সাধারণ অভিজ্ঞতার অতীত সম্পূর্ণ নূতন ধরনের দেশ 
গণতজ্ঞদের কম্পনা কবিয়া লইতে হয়। এইরূপ দেশে ইউার্রিডের স্বতঃাসদ্ধগুঁল অচল ও 
্রমাত্বক, সূতবাং জ্যামতিও অচল। ীবজ্ঞানীকে নূতন জ্যামিতি ও গাঁণত সষ্টি করিতে হইল 
প্রকাতি ও পদার্থের এইসব নব নব রহস্যের কিনাবা কাবিতে। প্রযোজন হইল আইন্জ্টাইনের 
প্রীতভার। | 

জ্যাঁমতি ছাড়া গাঁণতের অন্যান্য বিভাগেও ইউক্রিডেব নানাবিধ মৌলিক গবেষণার প্রমাণ 
আছে। মৌলিক সংখ্যার (1১1110)0 10700011015) কোন নাদ্ট সীমা, অথণং বৃহত্তম মৌলিক 
সংখ্যা বলিযা কছু আছে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। আমরা জান সংখ্যারা 
মৌলিক ও মিশ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভন্ত। মৌলিক সংখ্যার কোন গৃণক হয না, মিশ্র সংখ্যা 
একাধিক গ্্ণকের গ্ণফল। উদাহবণস্বরূপ, ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা, 
৪6২৯২), ৬৩৯২), ৮(২*২*২), ৯৩৮৩) ইত্যাদ মিশ্র সংখ্যা। প্রথম 'দিকে মিশ্র সংখ্যার 
অন্পাতে মৌলিক সংখ্যারা অনেক বেশশী থাকে, কিন্তু সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে মিশ্র 
সংখ্যার অনুপাত বাড়িতে থাকে। যেমন, প্রথম ৬টি সংখ্যার মধ্যে দুই-তৃতীযাংশ মৌলিক সংখ্যা, 
অবাশিষ্ট মিশ্র: প্রথম ১২টি সংখ্যার মধ্যে অধেক মৌলিক, অর্ধেক মিশ্র, ২৪টি সংখ্যার ক্ষেত্রে 
মানত ৯টি, অর্থাৎ ৮ ভাগের ৩ ভাগ সংখ্যা মৌলক। এইভাবে বাড়াইয়া গেলে ১৬ সংখ্যার 
যেলায় দেখা যাইবে, মৌলিক সংখ্যা মান্ত এক-চতুর্থংশ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এইভাবে সংখ্যা 
ক্রমাগত বাড়াইয়া যাইবার ফলে মৌিক সংখ্যার অনুপাত ক্রমশঃ কামিতে থাকায শেষ পর্যন্ত 
কোন এক বৃহত্তম মৌলক সংখ্যায় অর্থাং যার বড় আর মৌলিক হইতে পারে না. এরূপ একটি 
সংখ্যায় পৌছানো সম্ভবপর কি না। ইউক্রিড এই প্রশ্নের এক সহজ মখমাংসা প্রদর্শন করেন। 
ধরা যাক, এইর্প একটি বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার অস্তিত্ব সম্ভবপর এবং ইহা হইতেছে 7, 
তবে সহজেই প্রমাণ করা যাইবে যে, | (১৯২৯৩১...৮১)+১] সংখ্যাটি একই সপ্পো মিশ্র ও 



জাঁকামাডস্ ২০৭ 

মৌলিক সংখ্যা হইবে। ইহা মৌলিক সংখ্যা হইবে, কারণ ? পর্যন্ত সর্বপ্রকার মৌলিক সংখ্যার 
দ্বারা ভাগ কারলেও প্রতিবারই ১ অবাঁশচ্ট থাঁকবে। তারপর এই কঞ্পনা অনুযায়ী ৮র 
উপর আর কোন মৌলিক সংখ্যা থাকা সম্ভব নষ এবং যেহেতু ! (১৯২৯৩ -.৮১)1১] ৮ হইতে 
বৃহত্তর, ইহা একটি 'মশ্র সংখ্যা। এখন একই সংখা যুগপং মৌলিক ও মিশ্র হইতে পারে না। 
অতএব বৃহন্তব মৌলক সংখ্যাব ক্পনা ভ্রান্ত। 

ইউক্ড ২৫টি বিভিন্ন অমেয রাশ (1110010)170175017270]6 1011)1)01) আঁবজ্কার 

করেন। দুইটি প্রমেয রাশির (0091101)1007900171)10 1701101)01) বর্গমূলের যোগ অথবা 

বিয়োগ ফলের আবাব বর্গমূল নির্ণয়ের দ্বারা এই অমেয় রাশি প্রকাশ করা সম্ভব। অর্থাং_ 

1.4 +/1)1 + +/)1 

[/- অমেয রাশি, 

11, ?1-- প্রমেষ রাশি। 

অমেয় রাশি সম্বন্ধে এইব্প গবেষণা ইঙাক্ুডের পরে দেড় হাজার বংসরের মধো আব কেহ 
কারয়াছলেন বাঁলযা জানা নাই। 

আলোকবিদ্যাঃ ইউীব্লডের গবেষণা শুধু গণিতেই সাঁগাবদ্ধ ছিল না। আলোকতত্ব ও 
সঙ্গীত শাদ্বেও তিনি গবেষণা করিযাছেন। তাঁহার 09//$ নামক পুস্তকে আলোকের 

প্রাতকলন ও তাহাব [নিয়ম আলোচিত হইযাছে। আলোকেব স্বরূপ সম্বন্ধে এই পুস্তকে 
ইউকুড লেখেন যে, আলোক চক্ষু হইতে সবল বেখায় বিচ্ছারত হয় এবং বস্তুর উপব নিপাঁতিত 
হইযা বদ্তুকে দূশ্যনান কবে। বস্তু হইতে আলোকের উদ্ভব যে সম্ভবপর নহে, এই বিশ্বাসের 
স্বপক্ষে তান এক যান্ত-প্রদশনি-প্রসঞো বলেন যে, তাহা হইলে স'চি মাটিতে পাঁড়লে খণজয়া 
বাহব করিতে এত বেগ পাইতে হইত না। 

ইউারিডেব পূর্বে আলোকেব স্ববূপ সম্বন্ধে আরঙ্টট্ল্ও এইব্প ভ্রান্ত ধারণার বশবতর্শ 
ছিলেন। পক্ষান্তবে পিথাগোবীষরা কিন্তু বালয়াছিলেন, আলোক উজ্জল বস্তু হইতে আঁত 
ক্ষ অক্তম্র কণিকার জাকারে প্রবাহিত হইযা চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া বসতৃব আস্তত্ব প্রকট করে। 
আলোক সম্বন্ধে নিউটনেব কিকাবাদের সাঁহত এই মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আয়োনীয় 

এম্পড়কলেস্ বলিষ।ছুলেন, আলোকের বেগ আছে, এক বিশেষ মাধ্যমে ইহা প্রবাহিত হয, 

এবং এই মাধামে এক প্রকার আলোড়নের ফল তালোক। অম্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে 

ব্যাপকভাবে প্রচালত আলোকের তরঙ্গবাদেব ইহাই পর্বাভাস। 
যাহা হউক. ইউক্রিড প্রথম হইতে শেষ পযন্ত মূলতঃ জ্যামিতিক গবেষণাতেই আঁধকাংশ 

সময় আতিবাহত কবেন। তিনি সর্বকালের ও সর্বদেশের অনাতম শ্রেষ্ঠ জ্যামিতিবিদ্ ছিলেন, 
ইহা নিঃসংশযে বলা চলে। জ্যামিতি সম্বন্ধে ইউর্রিডের এক উন্ভি কালসহকারে বিশেষ 
জনাপ্রযতা লাভ করিযাছিল। তাহা হইল, “11016 15 1)0 17052] 1070 19 £6011001070- 

আঁকাঁমডিস্ খেশঃ পৃঃ ২৮৭-২১২) 

ইউক্রিড যাদ জ্যামাতর মান সর্বকালের জনা 'নার্ট কারয়া গিয়া থাকেন, আঁকীমাড়স- 

'ভাত্ত স্থাপন কাঁরলেন বলবিদ্যার ও পূর্তবিদ্যার। উদস্থাতিবিদ্যা (7507051300) 
ক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি সাধারণ পাঠকের নিকট পারাচত। কিন্তু সাম্প্রীতিক গবেষণার 

ফলে যেসব তথ্য আঁবম্কৃত হইযাছে তাহাতে 'তাঁন সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গপিতজ্ঞ, পদার্থীবদ- 
ও পূতাবদ্যাবশারদ ছিলেন। গাঁণতের সাহত ব্যবহারক বিদ্যা ও আঁভজ্রতার এইরূপ 

* 1:01 11110 079066960 [0 (156 00160 ৮16 51001110101, 25 ৮/০ 00617 
9০, 9911 6০ [১61061৮2 2 16০916 011 (1০ 0907. 00০11, 0106১, 



২১০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

আঁধকাংশ গ্রল্থই পরে বহ্ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা খুজিয়া বাহির করা হইয়াছে। 
আঁকামিডিস্ ডোরক কথ্য ভাষায় লাঁখতেন। কিন্তু বহ হাত বদলাইবার ফলে ও বাভন্ন 
ভাষায় অনূদিত হওয়ায় সেই আদ ডোঁরক সংস্করণের ও রচনা-পদ্ধাতির বিস্তর পাঁরবর্তন 
ও বিকৃতি ঘটিয়াছে। 

উদস্থিতিবিদ্যা £ উদাস্থতিবিদ্যায় আকামিডিসের সূত্র সুপরিচিত। কোন বস্তুকে আংশিক 
বা পারপূর্ণভাবে তরল পদার্থে নিমাঁজ্জত করিলে সেই বস্তুর ভার লাঘব হইয়া থাকে। এই 
ভার-লাঘবেব পাঁবমাণ হইতেছে, তরল পদার্থের মধ্যে আপনাব স্থান করিয়া লইতে যে পাঁরমাণ 
তরল পদার্থ ব:তুটিকে অপসারণ করিতে হয় ঠিক সেই পাঁরমাণ তরল পদার্থের ওজন। 
আঁকিমাডস তনেকগাল প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়া ইহা ব্যন্ত কারযাছেন। যেমন £ 

“(১) যাঁদ ঘন বস্তুব ওজন একই আয়তনের তরল পদার্থের ওজনের সমান হয় তবে এই 
ঘন বস্তুকে তবল পদাথেরি মধ্যে নিমজ্জিত করিলে তাহা ডুঁববেও না অথবা কিছুটা অংশ 
তবল পদাথেবি উপরে থাকিয়া ভাঁসবেও না।” (700. 3) 

“(২) তরল পদার্থ হইতে কঠিন পদার্থ অপেক্ষাকৃত হাল্কা হইলে, কঠিন পদার্থ তরল 
পদার্থে সংপূর্ণ নিমজ্জিত হইবে না, ইহাব কিছুটা অংশ উপরে বাহর হইযা থাঁকিবে।” 
(১0). 4) 

“(৩) কঠিন পদার্থ অপেক্ষাকৃত ভাবী তরল পদার্থে নিমজ্জিত হইলে, ইহা এইরূপ 

আংশিকভাবে নিমজ্জিত থাকবে যে সমগ্র কঠিন পদার্থে গুজন অপসারিত তরল পদার্থের 
ওজনের সমান।” (1১101. 9) 

“€8) তরল পদার্থে তাহা অপেক্ষা আঁধকতর ভার কাঠন পদার্থ নিমাঁজজত কাঁরলে এই 
কাঠন পদার্থ তরল পদার্থের তলদেশ পর্য্ত যা পেশছিবে এবং এই তরল পদার্থে গৃহণত 
কঠিন পদার্থের ওজন তাহার প্রকৃত ওজন অপেক্ষা কম হইবে. এই ওজনের পার্থক্য (কঠিন 
বস্তু কর্তৃক) অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান।” (৮701১. 7)+ 

দুই খণ্ডে সমাপ্ত 097 £197/1£ 1)001165 প্স্তকে আঁকীমডিস্, ১৯ প্রাতজ্ঞা 
সংযোজনা করিয়াছেন। কঠিন বস্তুগলব 'বাভন্ন জ্যামাতক আকাত হইলে তাহাবা তবল 
পদার্থে কিভাবে ভাসমান থাকিবে সেই সম্বন্ধে প্রমাণসহ অনেকগ্াল আলোচনা আছে। 

আঁকামাঁডসের সত হইতেই আপেক্ষিক গুরুত্বের ধারণা। তিনি আপেক্ষিক গুরুত্ব 
মাঁপবার এক সহজ উপাযও বাহব কবিযাঁছলেন। একটি পাকে জলে সম্পূর্ণ ভাত কাঁয়া 
তাহার মধ্যে নাঁদস্টি ওজনের একটি কাঠন বস্তু নিমাঁজ্জত কবা হয। অপসারণেব ফলে পাত্রের 
বাঁহরে বে জল উপছাইযা পড়ে, তাহার ওজন মাঁপযা আপে্ষিক পরতে নর্ণব হরা হায়। 
আপোঁক্ষক গ;রুত্বের ধারণাব অভাবে আ্যাবষ্টট্ল্ ভারণী ও লঘন্ বস্তুর পার্থক্য সম্বন্ধে ির্প 
্রান্ত ধারণা পোষণ কাঁরতেন ও অন্তত মন্তবা কারযা 'গিয়াছেন, তাহা হীতপূর্বেই উল্লিখিত 
হইযাছে। আঁকণমডিসেব এই আবিচ্কাবের সাঁহত একা গল্প প্রচালত আছে। সাইরা- 
কিউজরাজ হাঁরণের একবার সন্দেহ হয়, তাঁহার স্বর্ণ-মুকুটের সাহত রূপার খাদ মিশানো 
হইয়াছে। মুকুটকে নষ্ট না কারয়া যথার্থই খাদ মিশানো হইয়াছে কি না, তাহা নির্পণের জন্য 
তান আঁকাঁমাডসের পরামর্শ চাঁহযা পাঠান। জলে দেহ ডুবাইয়া স্নান কাঁরবাব সময় দেহ 
হাল্কা বোধ হয় এবং দেহের সমপাঁরমাণ জল অপসারিত হয, ইহা লক্ষ্য কবিয়াই নাক 
আঁর্কীমাডস্ আপোক্ষিক গূর্ত্বের আবিচ্কার ও হারণেব স্বর্ণমূকূটের সমস্যার সমাধান করেন। 

গাঁশত : গপিত ও জ্যোতিষের নানা বিভাগে আঁকাঁমাডসের বহ্ মূল্যবান গবেষণা থাকলেও 
জ্যামাতিক গবেষণাতেই তান আঁধকাংশ কাল আঁতবাহিত করেন।' আঁকামাঁডসের যেসব 

*].]. [690,776 770785 ০0 নিবযাছী 7১. 29) গ্রন্থে প্রদত্ত আকশিমাঁডসের 
উপারউন্ত সূতের ইংরেজশ অন্বাদের বঞ্গান্বাদ। 



আকি মাডস্ ২১১ 

গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের প্রা সবগঠীলরই আলোচ্য ঠবষয় জ্যামীতর কোন না কোন 
প্রন অথবা প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা। তাঁহার প্রত্যেকটি জ্যামাতক গবেষণাই 2লক। 
পূর্বগামীরা যে পর্যন্ত কাজ করিয়া ?গয়াছেন তাহার পর নূতন কিছু করা, যে সমস্যার সমাধানে 
তাঁহারা বিফল হইয়াছেন সেই সমস্যার সমাধান করা, যে কাজ তাঁহারা অসম্পূর্ণ রাখয়া 'গিয়াছেন 
তাহাকে সম্পূর্ণ করাই ছিল তীহার গবেষণার লক্ষ্য । তিনি সর্বদাই চেষ্টা করিতেন নূতন কিছু 
কারতে। তিনি বৃত্তের ক্ষেত্র, গোলকের উপাঁরভাগের ক্ষেন্র ও তাহার আয়তন নরূপণ কারবার 
উদ্দেশ্যে মর" এর মান এবং এইসব ক্ষেত্র ও আয়তনের সাহত গর ও ব্যাসাধের সম্বন্ধ 
আঁবজ্কার কাঁরয়াছিলেন। এইভাবে শঙ্কু, পিরামিড ও নানা আকারের ঘন বস্তুর আয়তন ও 
উপারভ।গের ক্ষেত্রফল তিনি নিয় করেন। তাহার গ-এর মান-নর্ণযের ব্যাপার উল্লেখষোগ্য। 

মনে করা যাক, 0)-কেন্দ্রীয় বৃত্তটি 4১1) 01) বগক্ষেত্রের অন্তবৃত্ত ও 41041)? 
বর্গক্ষেত্নের পরিবৃন্ত। সুতরাং এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল (১) দুই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেতফলের মধ্যবতাঁ 
হইবে। অর্থাং 

৩১৯27 

412 

৮১নং চিত্রে 41)01)11” ও 4807)1” একটি বৃত্তের যথাক্রমে বাহর্বতাঁ ও 

অন্তর্ততর্শ দুইটি সুষম যডভুজ (68171 10578017) 1 সুতরাং বৃত্তের ক্ষেত্রফল 

1/ 
৮০। ৮৯। 

0 13 

অন্তর্বতর্ঁ ষড়ভূজের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বড় কিন্তু বাঁহর্বতরঁ ষড়ভুজেব ক্ষেত্রফল অপেক্ষা ছোট 
হইবে। অর্থাৎ 

৬১৯ 29981 

এ৫846415 

বৃত্তের ভিতরে ও বাহরে সুষম অষ্টভুজের কঙ্পনা কাঁরলে ক্ষেত্ফলের মান 

2.89812 ও 2:81415 

-এর মধ্যবতর্ঁ হইবে। এইভাবে সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে 

£* 1 যাঁদ বৃত্ত বা গোলকের ব্যাসার্ধ হয় তবে, 
(৯) বৃত্তের পাঁরাধর দৈর্ঘ্য 5 2517 
(২) বৃত্তের ক্ষেত্রফল 712 
(৩) গোলকের উপারভাগের ক্ষেত্রফল ২: 4712 ) 
(8) গোলকের ঘনফল _ 4715; 

৫) কল এনা লব্ত্তের পারাধির দৈর্ঘ € হি 



২১২ [বিজ্ঞানের ইতিহাগ 

বাহবতর্ঁশ ও অক্তর্বতৰঁ বহূভূজের ক্ষেত্ফল ক্রমশঃ বৃহত্তর ক্ষেত্রফলের কাছাকাছি আসিয়া 
পাঁড়বে। ৯৬-বাহু-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের পারকঙ্পনা কারলে, $-এর মান হইবে, 

৬ ০৮ 8189215 

এ 8142015 

অর্থাৎ প্র-এর মান ৩১৩৯৫ ও ৩-১৪২৬-এর মাঝামাঝ। আঁ্ামাডস্ এই মান নির্ণয় 

করেন ৩.১৪০৮ ও ৩-১৪২৯-এর মধ্যে; ইহার অধুনা-নিণাঁতি মান হইতেছে ৩.১৪১৬। 
এইরূপ নির্য়-পদ্ধাতর নাম নিঃশেষীকরণ পদ্ধাতি (0601)090 0! ৫%:180561018)। 

ইহার প্রয়োগ কাঁরয়া আঁকানাভস্ বৃত্তের, গোলকের ও উপবৃস্তের ক্ষেত্রফল ও ঘনফল বহর 
করেন। 

গণিতে নঃশেষীকরণ পদ্ধতির প্রকৃত আঁবজ্কর্তা ইউডক্সাস্। আঁকীমডিসের 
বহ; পূর্বে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কারষা তান গোলক, পিরামিড, শঙ্কু প্রীত ঘনবস্তুর ঘনফল 
ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেন। আঁক্কামাডসের হাতে এই পদ্ধাতর পূর্ণ পরিণাঁত ঘটে। এই 
পদ্ধাতর মধ্যে 11760619] 09159155 আবিষ্কারের বাঁজ যে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা অনস্বীকার্ধ। 

আঁকামিডিসের 07 60129445 ৫774 $%/10245 নামক পুস্তকে আঁধবৃত্ত ও উপবৃত্ত 

সম্পাকতি বহ] প্রাতিজ্ঞার বিবাত ও প্রমাণ আছে। ঘন-জ্যামিতির কিছু কিছু কাজও এই 
পুস্তকে পাওয়া যায়। 

গ্রীক সংখ্য-লিখন পদ্ধতি £ গ্রীকদের সংখ্যা প্রকাশ কারবার পদ্ধাত অসম্ভব জটিল ও 
জবড়জঙ্গ হল। আধুনিক অগ্কপাতন-পদ্ধাতি তখনও আঁবিদ্কৃত হয় নাই। বর্ণমালার অক্ষর 
পর পর সাজাইয়া সংখ্যা 'নার্দস্ট হইত। তারপর শৃন্যের পাঁরকম্পনা তখন অজ্ঞাত। 
গ্রীক বর্ণমালার সংখ্যা মান্ত ২৪ এবং ইহার সাহত অবলুগ্ত আরও দুইটি গ্রীক অক্ষর ও 
একটি 'ফনিশীয় অক্ষর যোগ কাঁরয়া ২৭টি অক্ষরের সাহায্যে তাহারা সংখ্যা প্রকাশ কারত। 
এই উপায়ে কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত হিসাব করিতে বিশেষ অস্মাবধা হইত না, [কল্তু তাহার 
পরই উপস্থিত হইত এক অচল অবস্থা। আমরা এখন যেমন ১-এর পর যত ইচ্ছা 9 
বসাইয়া অর্থাৎ ১০-এর মাথায় এই শূন্যের সংখ্যা সূচক হিসাবে ব্যবহার কাঁরয়া যত বড় 
ইচ্ছা সংখ্যা প্রকাশ করিতে পার, গ্রীকরা তাহা পারত না। উদাহরণস্বরূপ, ১০২৭ 
বালিতে কত বড় সংখ্যা প্রকাশ পায় স্কুলের ছাত্রও আজ তাহা সহজে বুঝিতে পারে। গ্রকদের 
কাছে ইহা একরুপ দুর্বোধ্য ছিল। বর্তমানে সভ্য পাঁথবীর সর্বত্র প্রচলিত দশামক স্থানিক 
অঞ্কপাতন পদ্ধাত 'হন্দাদগের আঁবহ্কার। এই আঁবম্কার মানব-প্রাতভার এক শ্রেচ্ঠ 
পরিচয়। 

আঁকিমাঁডস্ গ্রীক অঙ্কপাতন পদ্ধাতর অসুবিধা সম্বন্ধে সম্যক অবাহত ছিলেন। 
তথাপি এই একরূপ অসম্ভব পদ্ধতির সাহায্যে তিন আতি বৃহৎ সংখ্যা যেভাবে প্রকাশ 
কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন তাহা চিন্তা কারলে রীতিমত 'বাস্মত হইতে হয। তাঁহার 
বিখ্যাত গ্রন্থ 52৫47601:9767-এ [তান যে কোন বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ কারবার এক উপায় 
উদ্ভাবন করেন। প্রশনাটির উৎপত্তি এইভাবে। মনে করা যাক, একটি পাঁপফৃলের বাঁজের 
অনুরূপ আয়তনের মধ্যে ১০,০০০ বালুকগার স্থান হয়; এই বাঁজের ব্যাস আশ্গুলের 
প্রস্ধের ৪০ ভাগের এক ভাগ (১1৪০)। এখন সমগ্র বরহন্াপ্ড-গোলকের ব্যাস যাঁদ দশ হাজার 
মিলিয়ন জ্টাডিয়া (38019)* ধরা যায়, তবে সমগ্র ব্রহয্াপ্ড বালুকণার দ্বারা পাঁরপূর্ণ কারতে 
হইলে এই বাল্কণার সংখ্যা ির্প হইবে? আঁকামাঁডস্ রাজা গেলনকে লিখিত এক 
পছ্রের প্রারম্ভে এইরুপ প্রস্তাব করেন। 

মি চা ৰা 

*১ মাইল-১০ জ্টাডিয়া 



জাকাঁঘাডস্ ২১৩ 

“কেহ কেহ মনে করেন, বালুকণারা অগ্াাণত ও অসংখ্য। এই বালুকণার দ্বারা আম 

শুধু সাইক্লাকউজ্ ও সাঁসালর বালুর কথাই মনে কাঁরতেছি তাহা নহে, পাবার অন্তর্গত 

যত বালুর আঁচ্তত্ব সম্ভবপর, সব বালুর কথাই বাঁলতোছ। আবার কেহ কেহ এই 

বালুকণারা অগাঁণত এইরূপ মনে না কাঁরয়া বলেন যে, এমন কোন সংখ্যার নর্দেশ এ পর্যক্ত 

হয় নাই যাহা ডেপারউন্ত) সমগ্র বালুকণার সংখ্যাকে আতন্রম কারতে পারে।.......কন্তু 

আপনাকে আম সহজবোধ্য জ্যাঁমৃতিক প্রমাণের সাহায্যে দেখাইব যে, ?জউীক্সপৃপাসের নিকট 

প্রোরেত আমার এক গবেষণায় যেসব সংখ্যার কথা উল্লেখ কারয়াছ, তাহারা পাঁথবী কেন 

সমগ্র ব্রহন্নাণ্ডকে বালুরাঁশর দ্বারা ভরাট কারতে হইলেও যেরূপ বৃহৎ সংখ্যক বাল.কণার 

প্রয়োজন, সেই সংখ্যা অপেক্ষাও ব্হত্তর.....আ্যারস্টার্কাস্ স্থির নক্ষত পর্যন্ত সীমা না্দষ্ট 

কাঁরয়া ব্রহম্রাপ্ডের যে আয়তন নিরূপণ কাঁরয়াছেন, এইরুপ বৃহৎ আয়তনের বাল*ময় গোলকের 

বালুকপার সংখ্যা হইতেও 4১701)165-এ উল্লিখিত আমার সংখ্যারা অনেক বড়।* 

তারপর আঁকীমডিস্ দশ হাজার মিলিয়ন জ্টাঁডয়ার ব্যাসের গোলকে কত সংখ্যক 

বালূকণা থাকতে পারে, তাহা হিসাব কায়া বাঁহর কারলেন। এই সংখ্যা হইল ১০*ৎ| 

আঁকমাঁডসের সংখ্য-তত্বের গবেষণার এক জায়গায় সূচক-নিয়মের (19 01 1041063) 

ইঙ্গিত আছে। আমরা জান 1) ও 1) দুইটি অখন্ড ধনরাশি হইলে, 
৫) ১:০5: 07০1 

আঁকাঁমাঁডস্ দেখান যে, ১০৮, ১০৯৯, ১০২০ প্রভাতি রাশগদাল যে গুণোত্তর প্রগাতর সৃষ্টি 

কাঁরয়া থাকে, তাহার পর পব যে কোন দুইটি রাশির গুণফল পরবতাঁ রাঁশর সমান। 

অর্থাং 

ছ0৮%5১2507 

ইহা আঁবকল উপাঁরউন্ত সচক-নিয়মের প্রয়োগ । এই সূচক-নিয়মের মধ্যে লগারিদ্মের গণনা- 

পদ্ধণত অন্তার্নীহত। আঁকীমিসের প্রায় দুই হাজার বংসর পরে লগারদ্ম্ পদ্ধীতির 

আবিচ্কার ঘটে। নোৌঁপয়ার লগারদ্ম্ পদ্ধাত আবিষ্কার করেন ১৬১৪ খনীন্টাব্দে। 

আর্কীমাডস্ অনুক্নত ও জাটল গ্রণক সংখ্যার সাহায্যে বীজগাণতের যে করুপ দ'্রহ 
সমস্যার সমাধান কারতেন তাহার আর এক প্রমাণ 09006-0১10016]) বা গো-সমস্যা। 

সমস্যাটি হইতেছে এইরূপ। মনে করা যাক, সাদা, কালো, বাদামী ও ছাই রং-এর কতক- 

গুলি ষাঁড় ও গরু আছে। 'বাঁভন্ন রং-এর ষাঁড়ের সংখ্যা 4, 4, ০, 1) ও গরুর সংখ্যা 

৫, &, ৫, ৫1 এখন বাদামণ রং-এর ষাঁড়ের সংখ্যা হইবে সাদা যাঁড়গীল হইতে কালো 

ষাঁড়ের (১/২+ ১/৩) গুণ বাদ দিলে যাহা অবাঁশষ্ট থাকে তাহা, অথবা কালো যাঁড়ের সংখ্যা 

হইতে ছাই রং-এর ষাঁড়ের (১/৪ + ১/৫) গুণের বিয়োগ ফল, অথবা ছাই রং-এর যাঁড়ের 

থেকে সাদা রং-এর খাঁড়ের (১/৬+১/৭) গুণ বাদ দিলে যাহা অবাশষ্ট থাকে তাহাই। 

[হের সাহায্যে লিখলে উপরিউন্ত বিবৃতি এইরূপ দাঁড়াইবে £ 

০-4-(8+$)8 
₹-(87+1)0 
-0-(1+ 17) 

তেমাঁন; সাদা গরুর সংখ্যা হইবে কালো ষাঁড় ও গরুর মাঁলত সংখ্যার (১/৩+৯/৪) গুণ) 

কালো গরু ছাই রং-এর ষাঁড় ও গরুর মিলিত সংখ্যার (১/৪+১/৫) গুণ; ছাই রং-এর গর্দ 

* 11080, 776 70175 ০1 47071726065 7 0 221, 
1174/70 10£271677701077 0701015 10650119410, [201770017, 1914 
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বাদামী ষাঁড় ও গরুর মিলিত সংখ্যার (১/৫+১/৬) গুণ; এবং বাদামী গরু সাদা ষাঁড় ও 
গরুর মিলিত সংখ্যার (৯/৬+১/৭) গণ । অর্থাং 

০-($+2) (0370) 

(5 (14১) 0)74) 

৫-(১+) (610) 

০-(8+ 1) (74) 

প্রণন, সাদা, কালো, বাদামী ও ছাই রং-এর ষাঁড় ও গরুর প্রত্যেকের সংখ্যা কত? হয়ত 

বলা যাইতে পারে, এই সহ-সমীকরণগযালর সমাধ।ন কারতে পারলেই উত্তর মালবে। 

[কন্তু স্মরণ রা।খতে হইবে, সহ-সমীকরণের তখনও উদ্ভব হয় নাই, এবং আঁকামাডস্ এই 

সম্বন্ধে অজ্ঞ 1ছলেন। বর্তমান [নিয়মে এই সহ-সমীকরণের সমাধানও বড় সুসাধ্য নহে। 

আ'কণমাডসের সমাধান হইল* £_ 

ঘাড় গর 
সাদা ৮২৯,৩১৮,৫৬০ ৫$৭৬,৫২৮,৮০০ 
কালো ৫৯৬১৮৪১১১২০ ৩৮৯১৪৫৯১৬৮০ 
বাদামী ৩৩১,৯৫০,৯৬০ ৪৩৫১১৩৭১০৪০ 

ছাই 88৮,৬৪৪,৮০০ ২৮১,২৬৫,৬০০ 

অঞজ্কশাস্তে কি পাঁরমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকিলে গ্রীক অওকপাতনের ভিত্তিতে এইরূপ দুর্হ 
প্রশ্নের সমাধান করা যায়, ইহা তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। একমাত্র আকিমাঁডসের 
প্রীতিভায়ই ইহা সম্ভব। 

বলবিদ্যাঃ ফাঁলত বলবিদ্যায় আঁকীমাঁডসের অসাধারণ উদ্ভাবন শল্তির পাঁরচয় পূর্বেই 
উাল্লাখত হইয়াছে। তাঁহার উদ্ভাবত এক প্রকার স্ক্ুর (1966 506) সাহায্যে সেচ- 
কার্ষের বিশেষ স্দাবধা হইয়াছিল। খাঁন হইতে জল-নক্কাশন অথবা জাহাজের খোলের ভিতর 
হইতে জল'বাঁহর কারবার ব্যাপারে এই স্কুর এককালে ব্যাপক ব্যবহার ছিল। লিভার ও 
'মশ্র-প্যালর প্রয়োগ করিয়া তান নানা প্রকার যল্ল নির্মাণ করাইয়াছলেন। এইসব কাজে 
তাঁহার এইরুপ দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস ছিল যে [তানি বালতেন, “আমাকে কোথাও দাঁড়াইবার 
একট. জায়গা দেওয়া হউক, আম গোটা পৃথিবীকে নাড়াইযা দিব।” 

হীরণ আঁকামভিসের এইরুপ উীন্তর কথা শুনিয়াছিলেন এবং গল্প আছে যে, ইহার 
সত্যতা প্রমাণ কারবার জন্য আঁকামাডসূকে তিনি আহবান করেন। আঁ্কীমাঁডস্ এক 
বিপুলকায় বাঁজ্যবাহণী জাহান্র বাঁছলেন এবং ইহাকে নানা ভারণ দুব্যসম্ভারে বোঝাই 
করিলেন। জাহাজাট এইরুপ ভারী হইল যে, ইহাকে নড়াইতে বহ; ক্রীতদাস গলদঘর্ম হইল 
এবং রাজা হাঁরণ তাহা দেখিলেন। সমস্ত প্রস্তুত হইলে আঁকামাডস একটি মিশ্র-পৃলির 
সাহায্যে দূর হইতে জাহাজাঁটকে অনায়াসে ও অবললাক্রমে নিজেই চালনা কারলেন 4$ 1 
31) %/610 120%11)6 01000081106 569” 1 কেহ বলেন, হধরণ আলেকজানল্দুয়ায় 

টলেমারাজের [নিকট দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ এক বিরাট জাহাজ পাঠাইবার মনস্থ করেন। কিন্তু 
জাহাজ এইরূপ ভারণ হইয়া গেল যে, বহু লোকে মিলিয়াও ইহাকে জলে ভাসাইতে পারিল 
না। আকাঁমাঁডস্ তখন একটি- মিশ্র-প্যালর সাহায্যে জাহাজকে উত্তোলন কারয়া জলে 

*:.031165 এ 276 07021 01207052021 506766) 09101808৩ [05তহ1ঠ 
1555, 1947; 

1620), 87০1 17/0715 01 4701:2756265 ; 09,891] 7 ম/মহা0ও 0100] শীর্ষক 
আলোচনায় দুগ্টব্য। 

1 210 2103. 
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ভাসাইয়া দিলেন। যাহাই হউক, হীরণ আঁকমাডিসের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শীল্ততে এরূপ 
আশ্চর্যান্বিত হন যে অমাতাবর্গকে বাঁলয়াছিলেন, আজ হইতে যে কোন বিষয়ে আঁকামভিস্ 
যাহা কিহুই বলিবেন, তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে। 

জ্যোতিষ £ নভোমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র ও পাঁচ গ্রহের পারক্রমণ বুঝাইতে তান এক বিরাট 
গোলক বা স্ল্যানিটোরয়াম তৈযাবী করাইযাছিলেন। 'সিসেবো এই স্ল্যানিটোরয়াম স্বচক্ষে 
দেখিয়া এক বর্ণনা 'লাপবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্ল্যানিটেরিয়ামে চন্দ্র, সূর্য ও 

গ্রহদের পরিক্রষণগতি এবূপ নিখতভাবে অনুকবণ করা হয় যে, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ 
প্যন্তি স্বাভাঁবক গ্রহণেব অবিকল একই সঙ্গে সংঘটিত হইতে দেখা যাইত। গ্ল্যান- 
টেরিবামেব পাঁরকম্পনা ও গঠন-কৌশল হইতে জ্যোতিষে আঁকশমাঁডসের উৎসাহ ও গবেষণার 
কিছু কিছু পাঁরচষ পাওষা যায়। গ্রহদের দূবত্ব সম্ভবতঃ তিাঁনই আবিচ্কার করিয়া থাকিবেন। 
সূেব আপাত ব্যাস অর্থাং সর্য প্যবেক্ষকের চোখে যে কোণ উৎপাদন কবিয়া থাকে তাহার 
মাপ তিনি 'ির্ণঘ কবিযাঁছলেন। 9%70-০0/0,৮ পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। 
আঁরসটার্কাসেব সূ্কেন্দ্রীয ব্ুহম্ড-পাঁবকজ্পনার কথা তান জানতেন। কিন্তু এই মত 
তানি গ্রহণ কবেন নাই। ভূকেন্দ্রয ব্রহনাণ্ডেই তাঁহাব আস্থা ছিল। 

যাল্তিক ও ফলিত গবেষণা এবৃপ আশ্চর্য দক্ষতা ও কাতিত্বেব আধকারণ হইযাও তিনি 
এ জাতী গবেষণাকে হাঁন ও অবজ্ঞাব চোখে দৌখতেন। এইসব কাজের কোন গুরুত্বই তান 
[দিতেন না, বালিতেন, লঘ্ অবসব কাটাইবাব জন্য এই যন্ধগুলি হইল আমার খেলার সামগ্রী । 
একমার 01; 51716161611 পুস্তকে যাল্পিক গবেষণার সামান্য উল্লেখ ছাড়া ফাঁলত 

গবেষণা সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেন নাই। যাহার উদ্ভাবনী শক্তি শত্রুকে যুদ্ধক্ষেত্রে বার 
বাব গিবপর্যস্ত কবিযাছে, যন্তেব সাহায্য জলসেচেব কাজ স্গম কাঁবিযা যিনি কৃষির প্রড়ুত 
উন্নতি সাধন কবিযাঁছিলেন এবং ছোট বড় বহ যাণ্তিক উ্নাতি সম্ভব কঁরিযা যান সে যুগের 
শিজপবাণিজ্োব প্রসাবেব জনা অনেকাংশে দাষাঁ, তাঁহার পক্ষে ফলিত বিজ্ঞানকে অবজ্ঞার চোখে 
দেখা কিছুটা অস্বাভাবিক বাঁলযা বোধ হইতে পারে। সম্ভবতঃ সমগ্র কারগাঁর বিদ্যার প্রাত 
সাধাবণভাবে গ্রশক দার্শীনকদের প্রাতকৃূল মনোভাবের প্রভাব আঁকামাঁডস কাটাইয়া উঠিতে 
পাবেন নাই। এ সম্বন্ধে প্লুটার্ক লশিয়াছেন £-- 

“৩ 7055০5560০০ 11101) 7. ৭9111, ০ [70101110 7. ০011], 2170 5010 
(70751770501 5010111190 1701010৮ 1171, 11101101) 1105০ 1150171010175 

120. 01121100101 1)11 (110 10101) 07101 1121 1010) 5127011%, 

116 ০1 01110 1001 065101 [0107০ 16111101117 20৬ ৮৮116) 0] 

01] 5110) 5111)1০0ৎ, 10110027011 25111701910 710 90101101100 1)1151- 

10655 01 11601191105 210 ০৮৮ 5011 0 যো $/1110 15 01160160 (09 

050 2100 [01010, 110 10170001715 ৮৮17016 7171)111017 11 00056 8১60015- 
61015 111 61056 1962171% 2170 51101015016 15 170 20177100016 01 
[16 001711101] 16605 01 1166.1% 

আযপোলোনিয়াস: খে পঃ ২৬০-২০০১ 

আঁক্ীমডিসেব পর বিখ্যাত আলেকজান্দ্রীয় গাঁণতজ্ঞ আ্যপোলোনিয়াসের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগা । মেনেকমাস্ কনিক জ্যামিতি আবিন্কার করিযাছিলেন। আপোলোনিয়াসের হাতে 
এই জ্যামিতির চরম পাঁরণাঁত ঘটে। আট খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থে কনিক রেখা সংন্তাল্ত 
৪০০টি প্রাতপাদ্যের প্রমাণ তিনি সংষোজনা করেন। গ্রন্থের ৭ খণ্ড এখনও সংরক্ষিত আছে, 

ক 021], 16 ০1 8167211/5, গোছা 11, 
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৪ খণ্ড মূল গ্রশক ভাবায় এবং ৩ খণ্ড আরবা ভাষার ত্জমায়। ইউীরিড প্রমথ গাণিতজ্ঞদের 

অনুকরণে কানিক জ্যামিতির রচনায় তিনি ফ্বান্তমূলক (46000616) পদ্ধাত অনুসরণ 

কারয়াছেন। [িশ্লেষণমূলক জ্যামাত (7515008]  0607060) তখন পর্যন্ত 

অনাবস্কৃত; সপ্তদশ শতকে রেনে দেকার্তের পূর্বে ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। তবে 
আযাপোলোনিয়াসের বহহ প্রমাথ-পদ্ধাতিতে [বশ্লেষণমূলক জ্যামীতর ক্ষীণ আভাস পাওয়া 
যায়। যৃত্তমূলক পদ্ধাততে কিক জ্যামিতির যতদুর উল্লাত সম্ভবপর আপোলোনিয়াস্ 

তাহার কিছুই বাকশ রাখেন নাই। 

ৰা পা ০০5 শা) শপ পিপাসা পশগপালপাগলাগ পাপ শা পা তা পাীসিশিতাটিপিসপি পলিশ তা লগলাণ | পলাশ শাশালিপাপা পা া 

৮২। আযপোলোনিয়াসেব কাঁনক-জ্যামাতিতে প্রদত্ত কয়েকাট রেখাঙ্কনেব নমুনা । 
১৭১০ খুশম্টাব্দে সংপ্রাসম্ধ ইংবেজ জ্যোতীর্বদ এন্ডমণ্ড হ্যাঁল আযপোলোনিয়াসেব 
কাঁনক-জ্যামাতর যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন তাহাতে এই রেখাঙ্কনগুি পাওয়া যায়। 

গ্রকরা কাঁনক রেখার প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে পারে নাই। এই প্রযোগের অভাবে 
গণতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিও গাঁণতের এই 'িবভাগে তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। বৃত্তের 
পাঁরবর্তে উপবৃত্ত-পথে গ্রহদের পাঁরক্মণ-তথ্য কেপ্লার কর্তৃক আঁবজ্কৃত হইবার পর হইতে 
কাঁনক জ্যামাতর গবেষণা গাঁণতজ্ঞদের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিক্ষিপ্ত কামানের 
গোলা যে অধিবৃন্ত-পথে ধাবিত হয়, গ্যাঁলালওর এই আঁবম্কারও কনিক জ্যামাতর অগ্রগাঁতর 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছল। সেই দক "দয়া বিচার কাঁরিলে গ্রীকদের উদ্ভাবত কিক জ্যামাতি 
ঠিক কালোপযোগণ হয় নাই। গাঁণতের অগ্র্গাত বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেব বিশেষতঃ জ্যোতিষ 
ও পদার্থ জ্ঞানের অগ্রগতির উপর কিরূপ 'ির্ভরশশল ইহা তাহার একটি দ্টান্ত। 

আযাপোলোনিয়াস্ বহু বংসর আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্যাভ্যাস ও গবেষণা করেন। সম্ভবতঃ 
এইখানে তিনি অনেক 'দিন যাবং অধ্যাপনাও কাঁরয়াছলেন। 

৬.৪। জ্যোতিষ ও ভূগোল-_আযরসূটাকাস অব সামোস,, 
ইরাটোগ্ধোনস্, হিপার্কাস ও উলেমশী 

আ্যারসূটার্কাস্ অব্ সামোস্ খে; পডঃ ৩৯০-২৩০) 

সুপ্রীস্ঘ রোমক পণ্ডিত ও লেখক ভিউ্ুভিয়াস্ সামোসের আ্যারিসটার্কাসকে প্রাচখন- 

 ফালের কাঁতপয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও দার্শীনকদের অন্যতম 'বালিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার 
মতে আরিস্টার্কাস্ ছিলেন পিথাগোরীয় ফিলোলাউস্, ট্যারেপ্টামের আঁকটাস্, আকামডিস্, 



জ্যাবিস্টাকাস ২১৭ 

ইরাটোস্থোনস: প্রমূখ বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ+। ই'হারা প্রাতভায়, জ্ঞানে 
ও চিন্তায় মানব-সভ্যতাকে সমৃ্ধতব করিযা গিষাছেন। আরসট্ার্কাস্ আূর্যকেন্দ্রীয় 
ব্রহাণ্ড-পরিকঙ্পনার প্রথম উদ্যোন্তা। এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে প্রাচীনকালের কোপারনিকাস্ 
বলা হয়। পাঁথবীর তুলনায চন্দ্র ও সূর্যের ব্যাস তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ণয় 
করেন। জ্যোতিষে ও জ্যামিতিতে আরিস্টাকণসের গবেষণা প্রধানতঃ নিবদ্ধ হইলেও 
বিজ্ঞানের প্রায় সর্ব বিষষে ও বিভাগে তিনি সপন্ডিত ছিলেন। সঙ্গীতশাস্তেও তাঁহার 
বিশেষ জ্ঞান ছল। 

আরিস্ট্ার্কাস্ জেল্ম খতীঃ পৃঃ ৩১০) আর্কিমাডস অপেক্ষা প্রায় ২৩ বংসরের 
বযোজ্যেষ্ঠ ছিলেন। প্রথমে লাইসষামেব ও পবে ছিউজিযামের অধ্যক্ষ সংপ্রাসদ্ধ পদার্থাবদ্ 
ঘ্রাটোর নিকট তান অধ্াযযন কবেন। আলোক, বর্ণ, দণন্ট প্রর্তীতি পদাথণবদ্যা বিষয়ক 
গবেষণায তাঁহার উপব শ্্রাটোব প্রভাব দেখা যায। শ্ট্রটোব যুক্তিবাদী ও পরাক্ষামূলক 
বৈজ্ঞানক দ্ান্টভঙ্গী ও আদর্শের দ্বারাও তান বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছলেন। 
পর্যদেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহ হইতে কোন সিদ্ধান্তে পেশাছিবাব আঁভিপ্রাযে তান সন্বদা বান্তিগত 
সংস্কার ও ধারণা, 1কংবদন্তী ও আর্ধপ্রযোগের ভুল পথ সযত্কে পরিহার কারযাছেন এবং 

তাহার পাঁববর্তে বাহযা লইয়াছেন গাঁণতের কঠিন ও নিভূল পথ। 'তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 
(9) 110 512০5 0)160 1)1511)1065 01110 ১111) ?)101 0106)।এই পর্যবেক্ষণ ও গাঁণতের 

সমন্বয সাধনের অপূর্ব নিদর্শন। 
পর্যবেক্ষণের সহাযতাকলপে তিনি কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্তরপাতিব উদ্ভাবন ও উত্লীত- 

সাধন করেন। ইহাদের মধো বিশেষ উল্লেখযোগ্য একাটি উন্নত ধবনের সূর্যঘাঁড়নমণণ। 
এই ঘাঁড়র গোলাকার নেন্রটি সশলেব পাবনর্ভে জনতল (601701৬0) গোলাধের আকারে 
নামতি হইয়াহিল। কেল্প্থলে অবাঁপ্থত উধনমিখী কির ছাযা এই অবতল গোলাধেরি 

ক্ষেত্রের উপর পড়িত। সর্ষের অবস্থান ও উচ্চতা (ঁদগন্ত হইতে) নিদেশ করিবার 
উদ্দেশ গোলাধেবি গাযে অনেকগুাল দাগ কাটা থাকিত। এই দাগগুলির সাঁহত কাঁটার 
ছাযা [িলাইযা সর্মেব অবাস্থাত, উচ্চতা প্রীত আত সহজে ও নির্ভুলভাবে মাপা হইত। 

জোতিষীয় গবেধপা2 01 1/16 ১15১ 0710 19151611065 0] 1116 574) 8)01 71907) 

গ্রন্থে আরিস্টারক্কাস পাঁথবী অপেক্ষা সূর্য ও চন্দ্র কত বড বা ছোট এবং পাথবী হইতে সূর্য 

ও চন্দ্র কত দুরে অবস্থিত, এইসব প্রশ্নের মীমাংসা কবিবার চেষ্টা করিযাছেন। প্রথমে 
তিনি পর্যবেক্ষণমূলক তথ্যসমূহ হইতে কতকগালি সাধারণ সুত্র বিবৃত কাঁরয়াছেন, 
তাবপব জ্যামতির সাহায্যে এই সূত্রগ্শীলকে অবলম্বন করিয়া সূর্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক 
ব্যাস, পাঁথবী হইতে চন্দ্র ও সূর্যের দূবত্ব প্রভীতির সম্বন্ধ নির্ণয করিয়াছেন। এইরূপ 
সম্বন্ধানর্ণয়ে তাঁহাকে যথেন্ট বেগ পাইতে হইযাছিল, কারণ এইসব প্র্ন অধিকাংশই 
ত্রিকোণামাতির অন্তর্গত এবং তখন পর্যন্তি তিকোণমিতির উদ্ভব হয় নাই। সূতরাং 
তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয় জ্যামাতির ঘোরাল পথে। 

পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সর্যের দূরত্ব নির্ণয়ঃ প্থিবী হইতে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্বের 
অনুপাত বাহির কারবার জনা তিনি এক মৌলিক উপায় অবলম্বন করেন। আযানাজ্জাগোরাস্ 

বহু পূর্বেই চন্দ্রকলাব প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা কারযাঁছলেন। আ্যারস্টার্কাস লক্ষ্য কারলেন 
ষে. অর্ধচন্দের সময় পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্তি একটি রেখা £ 11 ও সর্য হইতে চল্দ্ু পযন্ত 

* 41১1০] 01 01015 (5১০ 210 7916. 17611 50101) 75 ৮610, 10 01076500750, 
111510101)185 06 591705, 1১101101915 2170 41007507010] 27101000070, 45100011017105 01 
1[১০1027. £7410511701765 01 0৮16170, 4510101776005 8110. 90011778901 5/18005৫, 
$৬10 1600 09 7051611%় যারা [00103701071 270 [17017017010 20011917065 10 
190) 1775017160 2110 00091710700 01) 17011)071011021 97170770091 07170110165 
176 21771606114. 

চু 



২১৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

আর একটি রেখা 574 কল্পনা করিলে, এই দুইটি কাস্পানক রেখা চন্দ্রে একটি সমকোণ 
97415 উৎপন্ন কবে। এখন 11£ ও $% পাঁথবীতে অর্থাৎ £ বিন্দুতে ষে কোণ উৎপন্ন 

৮৩। 

কাঁরয়া থাকে তাহাকে মাঁপবার যাঁদ কোন ব্যবস্থা কবা যায, তবে 111, ও 5/-র অনুপাত 
নির্ঘয করা কঠিন নয। আ্আারসটার্কাস এই কোণ নির্ণয় কাঁবযা বাহব করিলেন ৮৭০। 
নিকোণামাতর জ্ঞান হইতে আমরা এখন জান, 

1171 1 

9 519 
সৃতরাং 155 19 £71 

অর্থাৎ, পাঁথবী হইতে সূর্ধের দূরত্ব পাঁথবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বেব ১৯ গুণ। আরস- 
টার্কাস্কে জ্যামীতিব সাহায্য গ্রহণ কাঁবতৈ হইযাছিল বাঁলযা তিনি বলিলেন, ইহা ১৮ গুণের 
কম নহে ও ২০ গুণের বেশী নহে। 

আবিসট্টার্কাসেব পর্যবেক্ষণে অবশ্য ভুল হইযাছিল। এই কোণের আসল মান ৮৯০ 
&০। এই ভুলের ফলে চন্দ্রের দূবহ্ধ অপেক্ষা সূর্যের দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে যাহা হওয়া উচিত 
আযারসট্রারকাসের 'হসাবে তাহা হইল প্রা ২০ গুণ কম। পর্যবেক্ষণ ভুল হইলেও তাঁহার 
গণনাপদ্ধাত 'নিভূলি এবং আযারসট্ার্কামেব এইখানেই কাতিত্ব। 

আারস্টার্কাসের 'দ্বতীয় প্রধান সদ্ধান্ত হইল, চল্দ্গ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর 
যে বৃত্তাকার ছায়া পড়ে, সেই বৃত্তের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসেব দ্বিগুণ। ইহা তাঁহার নিছক 
কঙ্গপনা নহে। সম্ভবতঃ পর্ণগ্রাসের সময় গ্রহণের স্থায়িত্বের দীর্ঘতা লক্ষ্য কারষা 'তাঁন 
এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছলেন। পরবভাঁকালে হিপাক্কাস্ ও উলেমশ চন্দ্রে পাঁথবীর 
ছায়ার ব্যাস আধিকতর নির্ভূলিভাবে নির্ণয় করেন। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ অনূসারে এই 
ছায়াবৃত্তের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের যথাক্রমে ২ই ও ২$। 

তাঁহার তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইল, সূর্য ও চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস (212101017 018170101) 

সমান এবং ইহা রাশিচক্রে ৯২টি রাশির যে কোন একটির ১৫ ভাগের ১ ভাগ, অর্থাং 
২০ ভিগ্রশ। 011 1016 58565 0110 19516776659] 111৮ 4171 61161 11007 গ্রল্থে 

উল্লীখত সূযেরি কৌিক ব্যাসের এই মান প্রকৃত মানের অপেক্ষা ভনেক বেশশি। আঁকাঁমাডস্ 

(056 

* ৭ ও ৯নং প্রাতজ্ঞা-- 07 116 58565 ৫770. 1715179166৭ ০1 1116 5117 7770 81007. 
17১601০77)5, 59771820155 8১ 9, ৬০1. 2. 

7 
ডগ, 

্ট 

র 
বু 
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5৫7/4-) ৫0/976) -এর এক জায়গায় কিন্তু লাখিযাছেন,। 11509101005 01500%০1:00 

00091 0106 ১001)15 2101১৭10170 5140 1১ 1১900 0110 28001719815 0£ 06 49000 
€01)010, অর্থাৎ ই০। সম্ভবতঃ পরে তিনি আবাব আরও নিখখতভাবে এই কৌঁণিক 
ব্যাস মাপিয়াছিলেন। 

চন্দ্র ও সূর্যের কৌণিক ব্যাস মাঁপবাব চেটা অবশ্য সুপ্রাচীন। আবিস্টার্বাসের বহু 

পূর্বে ব্যাবিলনীযেরা এবং তাঁহার পবে আঁকীমডিস্, হিপাকণাস্, উলেমশ প্রমুখ শ্রশক 
জ্যোতার্বদ্গণ এই ব্যাস নিখঃতভাবে 'নির্ণঘ কবিযাছেন। ব্যাধলনীয়দের হিসাবমত এই ব্যাস 
হয় ১০ ডিগ্রী। আঁকশমাডন ইহা নণঘ করিলেন ২৭/ ও ৩২ ৫৫৮ এর মধ্যে। 
চন্দ্রের ক্ষেত্রে হিপার্কাসের পর্যবেক্ষণ অনুসাবে এই মান ৩৩১৪৮ এবং উলেমশ বাহর 

কারলেন ৩১ ২০% ও ৩৫/ ২০” এর মধাবত+। 
পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন নির্ধণয়ঃ এইভাবে চন্দ্র ও সবেরি কৌিক 

ব্যাস নির্ণয়ের দ্বাবা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, চন্দ্র ও সযের কোণিক ব্যাস সমান। 

পে 

না 
111 

তি ০ ্ 
5 পিপিপি 

৮৪। 
ইহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উভযেবই কৌণক বাস যখন সমান এবং পাঁথবী হইতে 
উভয়ের দূরত্বেব অনুপাত যখন জান। আছে তখন সর্ঘ ও চন্দ্রের প্রকৃত ব্যাসের অনুপাত 

সহজেই নির্ণয করা যায়। সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাস যথারুনে ১ ৩ | এবং প্থবশ হইতে সর্য 
ও চন্দ্রের দুরত্ব যথারুমে ১ ও 4 হইলে, এই অনুপাত হইল, 

টে 
4.4 

এইভাবে চন্দ্র ও সূযের আপোঁক্ষিক ব্যাস ও তাহাদের আপেক্ষিক দূরত্ব জানা গেল। 
এইবার পাঁথবীর তুলনায় সূর্য ও চন্দ্র ঠিক কত বড় বা ছোট, আবসটাক্স্ তার মীমাংসা 

৮৬। 

কাঁরলেন। ট্যানার আ্যারস্টার্কাসের এই প্রমাণের এক সহজ আধহাঁনক সংস্করণ দিয়াছেন ।এ 
সংক্ষেপে এই প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে। 

*.]21)1)61)- 16)7701)65 0616 5০9০0616465 5067165 1)/)51111656৫12410 
16165 06 807406284526 50110 ৮ 1883 70521172434. 
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একটি পূর্ণ চন্দুগ্রহণের কথা মনে করা যাক। 4১, 7, 0. যথাক্রমে সূর্য, পাঁথবী ও 
চন্দের অবস্থান নিদেশ কারতেছে। সূযের ঘবারা উৎপন্ন পাঁথবাঁর ছায়াশঙ্কুর শীর্ষ 
হইতেছে (9। 

সূ্ের ব্যাসার্ধ /১/১5৯;  পথবী হইতে সূ্ষেব দুরত্ব, 4785; 
পাঁথবার ব্যাসার্ধ, 11১71) পাঁথবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব, 70-47) 
চন্দ্র ব্যাসাধ 60151; গাঁথবী হইতে ছায়াশঙকুর 
চন্দেব নিকট পাঁথবীপ ছায়া- শশর্ষেব দূরত্ব, 1074). 

বংন্তেব ব্যাসার্ধ, (0৮754; 

আগেই প্রমাণিত হইযাছে যে, 

এ $ 
রঃ এ (১) 

্ টির. ৰ ল11-- 9 (২) 

সদশ ভ্রিভুজেব ধর্ম হইতে সহজেই প্রমাণ কবা যাষ যে, 
হ 

1) 1 
০ ৩ 

৬... 9 

(1 1)-4, 
(৪ 

1) ৃ 

(১) ও (২) প্রয়োগ কাঁবলে, (৩) ও (৪) নিম্নীলাখত রূপ ধারণ কাঁববে, 

পর (৫) 
! 5 

1) |. 

ডি (৬) 
11) 

/ 

(৫) সমগকবণে 1551 অথবা ১০: বসাইলে, 

রি ০] 6, (৭) 
তত 405 জাত 

278 (৮) / 
০ টি 22 শাও স্পা টি 01877 জিসিত০ 

এইবার, ১৬-:19 ও 772 বসাইলে, 

21 £--- 

_ 57798 এবং, 1» 20৯ 

অর্থাৎ পৃথিবীর অপেক্ষা সূর্যের ব্যাস ৬:৭ গ্প বড় এবং চন্দ্রের অপেক্ষা পাঁথবার 

ব্যাস ২:৮৫ গুণ বড় হইবে। 
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এইভাবে নিঃসন্দেহে তিনি প্রমাণ কারলেন যে, সূর্য পাথবী অপেক্ষ। অনেকগুণ বড় এবং 
চন্দ্র পাঁথবী অপেক্ষা অনেক গুণ ছোট। তাঁহার নিরধধধারত এই বড় অথবা ছোট্র অনুপাতের 
মান হয়ত ভুল হহঠে পারে; কম্তু তাঁহার পদ্ধাত ও সাধারণ 'সম্ধামত অকাট্য বৈজ্ঞানিক 

যযন্তর উপর প্রাতিষ্ঠিত। পরে ইবাটোস্থেনিস্, হিপার্কাস্ ও টলেমী পর্যবেক্ষণের অনেক 
উন্নতি সাধন কাঁরযা অধিকতর নিভ'রযোগ্য মান নির্ধারণে সমথ' হইয়াছলেন। তথাঁপ 
স্য যে পাথবী হইতে অনেকগহণ বড় এই আঁবজ্কারই যুগান্তকাবী। সূর্যের ব্যাস যাঁদ 
পাথবার ব্যাসের অপেক্ষা ৬ ৭ গুণ বড় হয, তবে সূর্যের আয়তন হইবে পাঁথবীর আয়তনের 
প্রায় ৩০০ গণ। 

সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকজ্পনা £ সূর্যেব এই বিরাটত্ব লক্ষ্য কাঁরয়া আরসটাকণসের ভূকেন্দ্রীয় 
বিশ্বপাঁবকম্পনায সন্দেহ উপাস্থত হইল। ক্ষুূ্রায়তনের একাঁটি গোলককে কেন্দ্র কাঁরয়া 
তাহার অপেক্ষা বহুগুণ বৃহদায়তনের একাঁটি গোলক বৃত্তাকারে পাঁরকরমণ কারিবে, বলাবিদ্যার 
নানা তথ্য ও সূত্র তখন পযন্ত অনাবজ্কৃত থাকলেও, সাধারণ বাদ্ধতে আরস্টার্ণসের 
নিকট ইহা অসম্ভব বোধ ইইল। সুতরাং তান স্ষকে কেন্দ্রে কম্পনা করিয়া পণথবীকে 

তাহাব চতুঁদরকে পাঁবক্রমণবত কল্পনা করিলেন। সেই সঙ্জে অন্যান্য গ্রহদের বৃত্তাকার গাঁতিও যে 
সূর্যবেন্দ্রীয হইয়া থাকে, এই ধারণা তাঁহার জান্মল। সৌরজগৎ পাঁরকম্পনার ইহাই প্রথম 
সূচনা, এনং ইহাব গৌরব সামোসেব আরসটার্কাসের প্রাপ্য। তাহার পূর্বে িথাগোরীয় 
ফিলোলাউম্ পণথবীব গাঁতিহীন স্থাতির পাঁরকজ্পনাকে অস্বীকার কাঁরয়া পাঁথবীকে 
এককেন্তীয আঁনর চাঁরাদকে পারক্রমণ কবাইযাছিলেন, হেরাঁক্লাডস্ ও একফ্যান্টাস্ 
পাঁথবীব আহক গাতি আবিচ্কার কাঁরয়াছলেন, এবং বুধ ও শু গ্রহের বৃত্তকাব গাঁতকে 
সূর্যকেন্্রীয় ক্পনা করিয়াছিলেন, কন্তু এই সর্বপ্রথম ভবঘ;রে সূর্যকে ব্রহয়াণ্ডের কেন্দ্রের 
1বাশষ্ট মর্যাদা অপর্ণ কাঁরযা এবং পাঁথবী ও অন্যান্য গ্রহদের চক্তাকার গাঁতকে সংর্যকেন্দ্রীয় 
ননে কবিয়া এক যুগান্তকারী পাঁরকম্পনা প্রস্তাব কবেন সামোসের আ'রস্টার্কাস্। 

আযবিস্ার্কাসের অদ্যাঁপ সংরাক্ষত 01) 116 51565 151 19151877005 01 41৫ 

১711 ৫1৫ 5190) গ্রন্থে সৌরজগতের কোন উল্লেখ পাওধা যায় না। তাহার কারণ, সৌর- 
জগতেব পাঁরক্পনা সম্ভবতঃ তহার পরবতর্শ গবেষণা ও চিন্তার ফল। এই সম্বন্ধে লীখত 
তাহাব আর কোন পুদ্তক অথবা চিঠিপত্র সন্ধান পাওয়া যায নাই। তবে তাঁহার সমসময়ের 
ও অব্যবাহত পরবতর্ট কালের বিজ্ঞানী ও লেখকদের রচনায় তাঁহাব সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহয়াণ্ড 
পাঁরকল্পনার অকট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 56174460976 পুস্তকে 
আঁকণমাঁডস: এইরূপ 'লাখয়াছেন ঃ 

10%/ %98. (1১110 00100) 216 2৮310 0100 10015015015 00৫ 

100111001৮০ 1১% 10005 75(101)011)015 (0 0170 5191)010 ৮/1)০১৫ 00111 
1১ 0170 0017010 91 1010 00001 900 ৮1050180105 15 0010] 10 1170 

১(7101)0 11110 1)605100)) 10106 0010076010170 9011) 2100 070 00111000601 

1100 00011011. 11015 15 110 00710101010 70008101) 8৬ 790. 17950 10000 

(1011) 95110110110 100 451191810095 01 9817051010701) 08] ৪ 

19001 60879180116 01 50170 1)515001)6505, 11) 7510101) 006 1)70101505 

1070. 10 0170 15010 1120 1100 01015005015 1090% 00705 £152101 
119] 0170180৬750 021160. 1719 115]১01170565 210 11720 10100 1:90 

50215 2170 0100 5011] 16107911700 10111100500, 0750 0100 62110 16%01%05 

71১010. 006 5011 11) 0106 017001000101000 018. 01700, 00 501) 10117% 
11) 110 17010010০01 0170 0710, 2100 0780 07050017016 01 076 23060 
51215, 510112160. 219010 0116 501710 €01)010 93 016 501, 15 50 £109 
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00091 0100 01010 117 91171018106 591009565 0)6 ০8101) 0 [০৬০1০ 16215 

১0] 2. 1301১910101 00 070 01508770001 006 060. 50215 25 1176 

007)010 01 1106 51)1)010 196215 00 205 ১11000- ৯ 

আকিীমডিসের এই ভাষ্য অনৃযায়শ আযরস্ট্রার্কাসের সৌরজগতের মূল কথা হইলঃ 
(১) পৃথিবী হইতে সূর্য পরন্তি একট সরলরেখা কঙ্পনা কারলে যে গোলকের 

ব্যাসাধ এই সরলরেখার দৈর্ঘের সমান হইবে, ব্রহনাশ্ডের বিস্তৃতি এইরূপ একটি গোলকের 
মত, পূর্ববতাঁ জ্যোতির্বিদ্দের এই ধারণা ভ্রান্ত। ব্রহন্লাণ্ডের বিস্তীতি ইহা অপেক্ষা অনেকগুণ 
বেশী। 

(২) এইরূপ র্রহমান্ডে স্থির নক্ষত্ররা ও সূর্য নিশ্চল ও গাঁতহীন। (নক্ষত্রের সাহত 
সূযের তুলনা লক্ষণীয়)। 

(৩) সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া একাঁট বৃত্ত ক্পনা করিলে এই বৃত্তের পাঁরাঁধপথে পাথবশ 
সূর্যকে পরক্রমণ করিয়া থাকে। 

(8) সূর্য নক্ষত্রমণ্ডলের গোলকের কেন্দ্র। সূর্যকেন্দ্রীয় পাঁথবীর পারক্রমণ-বৃত্তের 
তুলনায সূর্য হইতে নক্ষত্র-মণ্ডলের দূরত্ব এরূপ বিরাট যে, ইহা কেন্দ্রুবিন্দুর অনুপাতে একটি 
গোলকের উপাঁরভাগের বিবাটত্বের সাহত তুলনীয। অর্থাৎ, নক্ষত্র-মণ্ডলেব তুলনায় সূর্য ও 
সূর্যের চারিধারে প্রদাক্ষণরত পাঁথবী বিন্দু বিশেষ। 

সূর্য হইতে পাঁথবীর দূরত্ব নক্ষত্র মণ্ডলের দ.রত্বের তুলনায় যে নিতান্তই আঁকপিংকর, 
এই চতুর্থ পাঁরক্পনাটি তৃতায় পারকজ্পনার উপর নির্ভরশীল । নক্ষত্র-মণ্ডলকে পূর্ববর্তী 
জ্যোতার্বদদের ধারণা অনৃযায়ী নিকটবতাঁ মনে কাঁরলে নক্ষত্র-মণ্ডলের অপারিবর্তনশশলতার 
সহিত পাঁথবীর পাবক্রমণ-গাঁতর সামঞ্জস্য রক্ষা করা কাঁঠন হইয়া পড়ে। সূর্যের চাঁরাদকে 
পৃথিবীর পাঁরক্রমণ-গাঁতির জন্য নক্ষত্ুমণ্ডলের আপাত স্থৈর্যেব যে কোনপ্রকার ইতরাবশেষ 
পারলক্ষিত হয় না তাহার একমা্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হইল নক্ষত্র-মণ্ডলকে পাঁথবী হইতে বহু 
দুরে অবস্থিত মনে করা। তাই আরস্টার্কাস্ বলিলেন, নক্ষত্র-মন্ডল হইতে পাঁথবী এত 
দূরে যে, ইহা বোধ হইবে একটি বিন্দুব মত এবং ইহাব গাতিবাধিতে নক্ষত্র-মণ্ডলের কোনর্প 
পাঁরবর্তন বুঝা যাইবে না। 

আঁকামাঁডসের ন্যায় গ্লূটাকে'র লেখায়ও আযারিস্টার্কাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পাঁরকজ্পনার 
উল্লেখ আছে। 

0015 09 0০0 ঢা 8০০৭ 10110, 0106] 210 800101) 8891051 1070 
10৮ 1100191015৮ 01) 010 ১1510 01 00910100105, 5110 11701110016 ৮525 0106 
001) 01 (26005 19 17010 80150810005 01971050501) 10)6 07915 
91 1011১101510 10101 11) 10001011176 17010], 0£ 000 [00150756, 
110151১0178 076 ০60 91105 2010100790100 58৮০ 116 [77070100018 09 
901১1১05111 0101707৮011 19 1010217, ৭01051 01101016071 11110 10916 
11) 2 01১11000700, 1517010100017005, 9010100541010 01010) 21১০৭ 
115 ০0৮11 9১15, 

এই নির্দেশে দেখা যায যে, হেরাক্রিডিসৃ-উদ্ভাবিত পৃথিবীর আহিক গাতির কথা 
আ্যরিস্টার্কাস্ সমাক অবগত ছিলেন এবং এই গাঁত তানি সম্পূর্ণ স্বশকার কারতেন। 
কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যাজক সম্প্রদায় ও বিদ্বং সমাজের 
মধ্যে সরর্ধকেন্দ্রীয় পারকষ্পনা তীব্র বির্দ্ধ প্রীতক্রিয়ার ও সমালোচনার সৃষ্টি কারয়াছিল। 

"1.1. 110910), 11161107115 01 :4077716165৮--581707000010 50), 291-99. 
11191087006 1406 07 0186 1117166, ০ 0, 09, 992, 70234. 



ইরাটোস্ধোনস্ ২২৩ 

আ্ারস্টার্কাস্ যে পৃস্তকে এই পাঁরকম্পনা 'লাঁপবম্ধ কারয়া গিয়াছলেন তাহা নিখোঁজ 
হইলেও তাঁহার মতবাদ অবলুস্ত না হইবার প্রধান কারণ এই মতবাদ সম্বন্ধে ভুকেন্দ্রীয় ব্রহন্লা্ড- 
পাঁরকল্পনায় বিশ্বাসী পণ্ডিত ও লেখকদেব বিরুদ্ধ সমালোচনা । তান সেকালের একজন 
প্রাথতযশা বিজ্ঞানী ছিলেন; জ্যামাত ও গণিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং তদুপাঁর 
তান সর্বশাস্মজ্ৰ ছিলেন। এরূপ বিজ্ঞানীব মতবাদ যে সহজে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা 
বাঁঝয়াই আয'রিসটাককাসের বিপক্ষ দল সমালোচনায় তীর হইয়াছিলেন। এজন্য মূল 'লাঁপ 
নিখোঁজ হইলেও ইহার সাক্ষীস্ববৃপ সমালোচনাগুলি টাকিয়া রাহল। 

একমান্র ব্যাবিলনের সোলিউকাসূ খে2ঃ পৃঃ ১৫০) ছাড়া প্রাচনকালের আর কাহাকেও 
আযরসট্টার্কাসের সূর্কেন্দ্রীঘ পাঁবকঙ্পনাকে সমর্থন কাঁরতে দেখা যায় না। প্রীসম্ধ 
জ্যোতার্বদ্ হিপাকাস্ এই মতবাদকে আদৌ আমল দেন নাই: বিশেষ দক্ষতার সাহত তান 
ভূকেন্দ্রীয ব্রহননাপ্ড পাবকজ্পনার নানাবূপ উল্নাতি সাধন কারিয়া এই মতবাদকে দঢ়ভাবে 

প্রাতীন্ঠত করিযাছিলেন। জ্োতিষে হপাক্ঝসের মৌলিক অবদান, পাঁণ্ডিতা, বৈজ্ঞানিক 

সুনাম ও প্রাতিপান্তও যথেষ্ট ছিল। সংসকারগ্রস্ত ধমণ্ভীরু মানুষ সৌরজগতের ন্যায় 
যুগান্তকারী ধারণাকে সহজে গ্রহণ কারবার মত উপয,ন্ত মানাসক অবস্থায় তখনও আঁসয়া 
পেশীছে নাই। 

ইরাটোস্থোনস খধেুশঃ পঃ ২৭৩-১৯২) 

প্রাসম্ধ জ্যোতীর্বদ ও ভৌগোলিক ইরাটোস্থোনসের নাম আঁকাঁমাডিসের জীবন-বৃস্তাল্ত 
ও বৈজ্ঞানক গবেষণা আলোচনা কারবার সময়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। তান আকামাডস্ 
অপেক্ষা ১৩1১৪ বংসবের বযঃকনিম্ট ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বৈজ্ঞানক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ 
যোগ িল। আলেকজান্দ্ুযায মিউীজযামেব গ্রন্থাগারেব তিনি অধাক্ষ ছিলেন। জ্যোতিষ ও 
ভূগোল ছাড়া সাঁহত্যে ও নানার্প ক্রীড়া ও শরীর ঢ্ঠাতেও তান বিশেষ সুনাম অর্জন 
কারয়াছিলেন। 

পাঁথবশর পাঁরাধ ও ব্যাস 'নর্ণয়ঃ$ পাঁথবীর পারাধ ও ব্যাস নির্ণয কারয়া তিনি 
জ্যোতীবিদ্যাঘ প্রাঁসা্ধ লাভ কবেন। তাঁহাব এই নির্ণয়-পদ্ধাতি যেমন সহজ, তেমনই মৌলক। 

৮৬। 

ইরাটোস্থোনস লক্ষ্য করেন যে, সূর্যের ককট-ক্রান্তিতে অবস্থান করিবার সময় আলেকজাদ্দুয়ার 
দক্ষিণে সয়েনে (5) আধ্নক আম্বান) সর্য মধ্যাফকালে কোন বস্তুর ছায়া নিক্ষেপ 
করে না। সূর্য সোজাস্যাজ মাথার উপরে থাকে এবং এমন কি গভাঁর কূপের তলদেশ পর্যন্ত 
সূর্যালোক পেণীছিয়া থাকে। ঠিক সেই সময়ে আলেকজান্দিয়ায় (4১) কিন্তু সূর্য মাথার 
উপরে অর্থাং সুবিন্দূতে (2601017) না থাকিয়া কিপিং দাক্ষিপে ঝকিয়া থাকে। সূর্য 
ঘাঁড়র দণ্ডায়মান ফলকের ছায়া মাপিয়া সুবিদ্দ হইতে সূর্যের কৌণিক দূরত্ব অর্থাৎ 7৯/৯ং, 



২২৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

[নির্ণয় করলেন ৭০১২ অর্থাং ৩৬০০ ডিগ্রির ৫০ ভাগের এক ভাগ। এখন যাঁদ সয়েন ($) 
ও আলেকজান্দ্িয়া (4) একটি মধ্যরেখার উপর অবাঁস্থত অনুমান করা যায় (ইরাটোস্থোনস্ 
এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন), তবে 4১0১ _1১/৯৮২-৭০১২/। এইবার অনায়াসে বলা 
চলে যে, পাথবীর পাঁরধি ৫০ ৯:41 এখন 4$ অর্থাং সয়েন হইতে আলেকজান্দ্ুয়ার 
দূরত্ব মাপিয়া বাহির কারলেই সমগ্র পাঁরাঁধর মান বাঁহর হইয়া আঁসবে। ইরাটোস্থোনস্ এই 
দূরত্ব ৫,০০০ জ্টাঁডয়া (১ জ্টাডয়া _ ৫১৬ ৭৩ বা উপান্তক ৫১৭ ফট) ধাঁরয়া পাঁথবীর 
পাঁবাঁধব মান ২৫০,০০০ জ্টাডয়া নিরূপণ কাঁরলেন। 

কোন অজ্ঞাত কারণে ইরাটোস্থোনস এই মান সামান্য বদলাইযা ২৫২,০০০ জ্টাঁডযা 
লিখিযাছিলেন। স্যার টমাস হীথের মতে, এই মান যাহাতে ৬০ দ্বারা বিভাজ্য হয তদ.ন্দেশ্যে 
তিনি এই পরিবর্তন-সাধন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, মাইলের হিসাবে, পাথবীর 
পাঁরাধ হইল ২৪,৬৬২ মাইল ও ব্যাস ৭৮৫০ মাইল। এই মান আতি আশ্চর্যভাবে অধুনা- 
নিণীত প্রকৃত মান যথাক্রমে ২৪,৮৭৫ মাইল ও ৭৯০০ মাইলেব কাছাকাছি। অবশ্য এই 
মিল 'নতান্তই আকস্মিক; কয়েকাঁট ভুল পরস্পবকে নাকচ কবিবার ফলে এইরূপ শুদ্ধ মান 
বাহর হইয়াছিল। দক্টান্তস্বর্প, (১) যেন কক ক্লান্ত হইতে প্রায় ৪০ গাইল উত্তরে 
অবাস্থত; (২) আলেকজান্দ্রিয়া ও সিয়েন একই মধ্যরেখার অন্তর্গত নহে, আলেকজান্দ্যাব 
প্রায় ১৮০ মাইল পূর্বে ভিন্ন মধ্যরেখার উপর ইহাব অবস্থান, এবং (৩) এই দুইটি স্থানের 
অক্ষাংশের পার্থক্য ৭০১২ এর পাঁরবর্তে ৬০৫৩/।* 

যাহা হউক, ইরাটোস্থোনস্ বৈজ্ঞাঁনক উপাষে পাঁথবীব পাঁরাঁধ ও ব্যাসের প্রথম নির্ভর- 
যোগ্য মান নির্ণয় কারলেন। পাঁথবী যে কত বড় দৈনান্দিন কাজে ব্যবহৃত সাধাবণ জ্টাঁডয়া 
বা মাইলের হিসাবে সে সম্বন্ধে পারজ্কার ধারণা করা এইবাব সম্ভবপর হইল। বহুকাল হইতে 
পাঁথবীর ব্যাস ও আয়তন সম্বদ্ধে নানারূপ আজগুবি কল্পনা, ধাবণা ও িংবদল্তর বিজ্ঞানী 
ও সাধাবণ লোকের মনে বাসা বাঁধিয়া ছিল, এইবার তাহার অবসান ঘঁটিল। আযারসটার্কাস্ 
ইীতিপ্কেই পাঁথবীর অনুপাতে চন্দ্র ও সূর্যেব আপেক্ষিক ব্যাস ও দূরত্ব নির্ণয় কারষাছিলেন। 
এখন পাঁথবার ব্যাস নণাঁত হইলে, চন্দ্র ও সূর্যের ব্যাস ও দূবত্বেব পরন মানও (21501010 
৮৭110) কাঁষয়া বাহর করা সহজসাধ্য হইল। তাঁহার নিণাঁত সের দূবত্ব ৯২,০০০,0০০ 

মাইল ও অধুনা নিত মান ৯৩,০০০,০০০ মাইলের মধ্যে গ্রভেদ খুব বেশী নহে। 

ক্লাম্তিবৃত্তের 'তির্যকতাঃ পাঁথবীর 'নিরক্ষবৃত্তের সমতল (০0176101171 ])19170) যে 
ইহার ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের (০৫11]910 01217) সহত সমান্তরালভাবে থাকে না, তি্যক- 

ভাবে থাঁকয়া একাঁট কোণ উৎপন্ন করে, ইহা ইরাটোস্থোনসের আব একটি গুরুত্বপূর্ণ 
আবিচ্কার। ইহার ফলে পাঁথবীর অক্ষরেখা ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের উপর কাঁজ্পত লম্বের 
সাহত সর্বদাই একটি কোণ উৎপন্ন কাঁরযা থাকে। ইরাটোস্থোনসের গণনাষ এই কোণের 
মান নির্ধারিত হয় ২৩০ ৫১/: সতাকার মান ২৩০ ৪৬/। আমরা জানি, ক্রাল্তিবৃত্তের এই 
প্রকার তর্যকতার জন্য ধতুভেদে 'দন রান্নর তারতমা হয। 

ভূগোল: এই জাতীয় জ্যোতিষাঁয় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে পূথিবধ সম্বন্ধেও জ্ঞানের 
পাঁরাধ বিস্তৃত হইল। পাথবী সম্বন্ধে এইসব মূলাবান জ্ঞান ও তথ্য একক্র গ্রাথত কাঁরযা 
ইর়াটোস্থোনিস্ প্রাকীতক ভগোলের বনিযাদ স্থাপন কবেন। তাঁহার তাঁঞ্কিত পাঁথবীর মানার 
পশ্চিমে গ্রেট ব্রিটেন (টানিয়া), স্পেন ও হার্টকউালিসের স্তম্ভ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া পূর্বে 
ভারতবর্ষের প্রায় পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত, এবং উত্তরে আধুনিক জার্মান, পোল্যান্ড, রাশিয়ার 
ও সাইবোরয়ার মধ্যবতর্ অংশ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া দাক্ষণে িনামম্. আরব, পারস্য ও 
ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারত। 'হিরোডোটাসের মানাচত্র অপেক্ষা ইহা অনেক বেশধ উন্নত। তারপর 

* 16710, 71760700711 01 77990150৮7৮) 091, 



২২৫ 

। 2412৩ 
৮৮১৮)৯41৫৮ই 

1 ৮৪ 

১ 
5৪ 

৮
1
৪
1
৮
৮
/
%
4
5
3
8
2
2
8
 

1
5
5
3
1
2
 

5
 521৮০ 

87১১৬ 
1৯ 

242532)৯ 

প্ 
1857 

1
5
5
 

1
8
5
3
1
5
5
 

1
8
7
0
8
8
1
8
2
3
5
 

1
৮
3
1
8
 

1
৯
৬
3
1
5
 

8
.
 

ক
্
৬
জ
ঠ
ি
 

ক
 

৮
৯
৬
৪
৩
 

০
৪
৬
৬
৫
 

০ 
০
৪
৬
০
 

* 
০
০
০
২
৫
 

*৩ 
এ
 

০
৬
 

৪ 

। ॥ 
ন
ি
 
4
&
 

1৯৮১ 
5৮৮) 

ঞ 

। 
181৫ 

1১208 
ইজঠ 

২ 
2
৯
 

দিক ৮
 
১
 

৮৩)1০%১ 
৪৪ 

0158:18৮ 

£123559 

২
7
7
 

১৯৪৬ 

৮০/১৪১1৩ ৫ 

22-57-7788 

তিনি 

4৬ 

তি 

তি 

21 

58114881201 

র 

৮1১18 &ভ- 
৮
5
5
১
 

॥ | 

হু 

। ॥ 

শ
প
 
শ
প
 
প
স
 
আ
 

প
ি
 এ
স
 
এ 

শ
প
 প
ি
 

স
প
 
২
ট
ি
 
শ
ী
 
শ
প
 
শ
প
 

স
প
 

শ
প
 
প
ি
 

আ
স
 
প্প্প 

১
 

৮
]
 
প
প
 1
 
প
ি
প
ি
 প
প
ি
 প
প
ি
 প
প
 
প
প
 
প
া
প
 প
প
 
প
া
প
 
শ
প
 
প
প
 

2
8
6
 

রত ্? 

৮৫7৬১৯০251৮) 

২৯ 



২২৬ বিজ্ঞানের ইীতছাস 

অতলাল্তিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের (ই'রগ্রঁয় সাগর ) জোয়ার-ভাটার সামঞ্জস্য ও সমতা 
লক্ষ্য কাঁরয়া এই দুই মহাসাগর যে পরস্পরের সাহত সংযুক্ত, তাঁহার এইরূপ ধারণা হহয়াছিল। 
[তান মনে কাঁরতেন, উত্তরে, দীক্ষণে, পূর্বে ও পশ্চিমে মহাসমদদ্র পাঁথবীকে বেন্টন কারয়া আছে 
এবং ইউরোপ, এঁসিয়া ও আঁফ্রিকা াঁলতভাবে এই মহাসাগরে এক বিরাট দ্বীপ বিশেষ। 
আফ্রিকাকে প্রদাক্ষণ করিয়া সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে পেৌশছান যে সম্ভব, তাঁহার এইরু্প 
বিশ্বাস ছিল। 

মতন গোলার্ধ সম্বম্ধে জঙ্পনা-কজ্পনার সূত্রপাত £ ইরাটোস্থৌঁনস আরও বাঁলয়াছলেন 
যে, পাঁথবীর বিপরীত গোলার্ধে সম্ভবতঃ এক বিরাট ভূখণ্ড সরাসাঁর উত্তর হইতে দক্ষিণে 
বিস্তৃত থাঁকয়া অতলান্তিক মহাসাগরকে বিভন্ত কাঁরয়া আছে। সুতরাং সম[দুপথে পাশ্চম 
দকে ক্রমাগত অগ্রসর হইলে এই নৃতন অনাবক্কৃত ভূখণ্ডের যে দর্শন িলিবে সৈনেকার এই 
ভীবষ্যদ্বাণী সম্ভবতঃ ইরাটোস্থোনসের উপারউন্ত য্ান্ত ও [বিশ্বাসের উপর প্রাতম্ঠিত। 

আরস্টার্কাস ও ইরাটোস্থোনস্-প্রদত্ত পাঁথবীর ব্যাস আতিরাঞ্জত এবং ইহার আসল ব্যাস 
অনেক কম, এইরূপ ধারণার বশবতাঁ হইয়া রোড্স্-এর পোসিডোনিয়াস্ (খনিঃ পু 
১৩৫-৫১) ইরাটোস্থেনিস্ ও সেনেকার পাঁরকজ্পিত নূতন ভূখণ্ডের আস্তত্বে অনাস্থা প্রকাশ 
করেন। পোসিডোনিয়াসের মাপ ও হসাবে পাঁথবীব পাঁরাঁধ নির্ধীরত হইযাঁছিল ১৮০,০০০ 
চ্টাডিয়া। এই মাপের উপর ীনর্ভর করিয়া তাঁহার ধাবণা জন্মিযাছিল যে, পাঁথবীর বিপরীত 
গোলার্ধে ইরাটোস্থোনসৃ-কল্পিত নূতন ভূখণ্ডে আস্তিত্ব অসম্ভব এবং পাশ্চম দিকে জলপথে 
কোন নাবিক অগ্রসর হইলে মানত ৭০,০০০ জ্টাঁডযা অর্থাৎ প্রায় ৬৮৫০ মাইল আতক্রম 
করিলেই ভারতবর্ষে পেশীছিতে সক্ষম হইবে। পোঁসডোনযাসের এই ধারণা সম্ভবতঃ 
কলম্বাসের সামযাদ্রক অভিযানকে অনুপ্রাণত কাঁরয়া থাঁকবে।* 

িপার্কাস (খুশঃ পৃঃ ১৯০-১২০) 

হিপাক্কাসের জন্ম হয় 'বাথানয়ার অন্তর্গত নিয়া নামক স্থানে খুখঃ ১৯০ পূর্বান্দে। 
কেহ কেহ তাঁহার জল্মস্থান রোড্্স্ দ্বীপ এরূপ নিরেশ দিয়া থাকেন। এই দ্বীপে 
জ্যোঁতষ-সংক্রান্ত তাঁহার গবেষণার অনেক পাঁরচয় পাওয়া যায়। তান এইখানে এক 
মানমন্দির নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। খুপীঃ পৃঃ ১৬০ হইতে খুপঃ পৃঃ ১২৭ পর্যন্ত দশর্ঘ 
৩৩ বংসর তিনি আলেকজান্দ্য়া আতিবাহিত করেন। হিপাকণসের প্রায় লেখাই 'িনষ্ট 
হইয়াছে: ইতস্ততঃ 'বাক্ষ্ত কযেকটি রচনার অংশ ছাড়া তাঁহার আর কোন লেখাই উদ্ধার 
করা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও বিশিষ্ট বিজ্ঞান কলডিয়াস্ টলেমণী তাঁহার 
বিখ্যাত গ্রন্থ 'আযালমাজেচ্টে' হিপার্কাসের জ্যোতিষাঁষ গবেষণার বিশদ [বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ করিয়া 
'গিয়াছেন। বস্তৃতঃ টলেমী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পদ্ধাঁতব জন্য গুরুর িকট একাল্ত- 
ভাবে ধাণী; তাঁহার আঁধকাংশ গবেষণাই "হপার্কাসের গবেষণার সম্প্রসারণ বা সংস্কার- 
সাধন মান্র। 

জ্যোতিষ টলেমীর বিশদ বিববণ হইতে নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যায় যে, হিপার্কাস্ 
ষে শুধু প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেম্ঠ ছিলেন তাহা নহে. স্বদেশের ও সর্বকালের 
বিচারে তাঁহার সমকক্ষ জ্যোতার্বদের সংখ্যা মষ্টমেয়। পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষের [তান 
ছিলেন সমাট। তিনি ১০০৮ নক্ষত্রের অবস্থান খ-গোলে (05165051 10)616) তাহাদের 
বিক্ষেপ ও জ্ান্ত্যংশ. ও উজ্জবলতার করম প্রভাতি নির্ণয় কাঁরয়া যে নক্ষব-সারণণ রচনা করিয়া- 
ছিলেন, পরবতাঁ দুই হাজার বসরের মধ্যে সেই সারণণর বিশেষ কোন পাঁরবর্তন সাধিত 
হয় নাই। ক্লাল্তিবিন্দুর অয়ন-চলন (77606351017 0£ 10716 60017056৭) তাঁহার শ্রেদ্ঠ 

রী [921072, ৃ 2িপেরো) 0 50৮106 : [2 4748. 



আঁবজ্কার। চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন ও দূরত্ব তিন নূতন করিয়া নির্ণয় করিয়াছলেন এবং 
চন্দ্রের লম্বন (213117%) লক্ষ্য করিয়াছলেন। আরস্টাকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পাঁর- 
কঙ্গপনা তিনি গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু নানার্প জ্যামীতিক কৌশল অবলম্বন কাঁরয়া 
ভূকেন্দ্রীয় পাঁরকল্পনার যে খসূড়া তান রচনা কারয়াছিলেন, তাঁহার সময় পন্তি আবিক্কত 
প্রায় সমস্ত জ্যোতিষাঁয় তথ্যের সূচারু ও সন্তোষজনক কারণ-নির্দেশে ও ব্যাখ্যা-প্রদানে এই 
পারকজ্পনা আশাতশত সাফল্য লাভ করে। টলেমী পরে এই পাঁরকজ্পনার ছু কিছ? 
পাঁরবর্তন সাধন করিয়াছলেন। এই পাঁরবার্তত হিপার্কাস্-উলেমণ ভূকেন্দ্রীয় পাঁরকঙ্পনা 
কোপার্নকাস্কেপ্লার-গ্যালিলিওর আঁবভীব পযন্ত সূদীর্ঘ দেড় হাজার বখসর বিনা 
প্রাতদ্বন্দিতায় জ্যোতর্বদ্যার রাজ্যে একাধিপত্য করিয়াছে! হিপার্কাস্ ছিলেন গ্রীক 
জ্যোতিষের মধ্যাহন সূর্য। তাঁহার মত্যুর পর ক্লুডিয়াস্ উলেমী গ্রীক জ্যোতিষের উচ্চ মান 
িছ্কাল অব্যাহত রাখবার চেম্টা কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পর হইতেই ধীরে ধীরে 
গ্রীক জ্যোতিষের তথা সমগ্র গ্রীক বিজ্ঞানের অবনাত সুরু হয়। 

ক্লাম্তিবিন্দ;র অয়ন-চলন £ হিপার্কাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন 
তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতির শ্রেষ্ঠ পারচয়। খীঃ পৃঃ ১৩০ অব্দে বৃশ্চিক রাঁশতে একাঁট 
নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করায় সমস্ত নক্ষত্রের অবস্থান 'নর্দেশ কারয়া একটি ব্যাপক 
ও িখত নক্ষত্র-সাবণী রচনার প্রয়োজনীয়তা তানি প্রথম উপলাব্ধ করেন। তারপর সরু 

৮৮। ক্লান্তিবিন্দুর অয়ন-চয়ন। (১) নক্ষত্রের ক্রান্ত্যংশের আপাত পারবর্তন; 
(২) অয়ন-চলনের ফলে ক্রান্তিবিন্দু 0 বিন্দু হইতে 0 বিন্দুতে সরিয়া গিয়াছে। 

হইল অসীম ধৈর্ধসহকারে বহু বংসর-ব্যাপণ তাঁহার নক্ষত্র-অবলোকন। তিনি ১০০৮ নক্ষর 
পর্যবেক্ষণ কারলেন;- খাল চোখে দৃশ্যমান নক্ষত্রের ইহাই প্রায় সর্বশেষ সীমা। োড়শ 

শতকের শেষভাগে টাইকো ব্রাহে যে নক্ষরর-সারণণ প্রস্তুত করেন, তাহাতেও 'তাঁন ১০০৫টির 
বেশশ নক্ষত্র 'লাপবন্ধ করিতে পরেন নাই। হিপার্কাস্ বিক্ষেপ ও ক্রান্ত্যংশের সাহায্যে 
নক্ষত্রের অবস্থান 'নর্দেশি কারবার পদ্ধাতি উদ্ভাবন কারয়া নক্ষগুলিকে একে একে আকাশের 
মানাচত্রে সাজাইলেন। ইরাটোস্থেনিস্ দ্রাঘমা ও অক্ষাংশের সাহায্যে ভূপন্ঠদ্থ স্থান নির্দেশের 
সহজ উপায় আবিজ্কার কাঁরয়াছলেন) খ-গোলে নক্ষত্রের অবস্থান নির্দেশ কাঁরতে 'হপার্কাস্ 

সেইরূপ বিক্ষেপ ও র্ু্ত্যংশের সাহাব্য গ্রহণ কারলেন। এই নির্ণয়ে তানি ক্লাল্তাবন্দুকে, 
অর্থাং যে বজ্দুতে ভিষ্বব্ত্ত ও ক্লাল্তিবৃত্ত ছেদ করে, তাহাকে মূল বন্দ হিসাবে ব্যবহার 
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কাঁরলেন। এইভাবে নক্ষত্রের সারণী তৈয়ারী কাঁরতে শিয়া তান লক্ষ্য কাঁরলেন ষে, তাঁহার 
পূর্ববতর্শ জ্যোতার্বদেরা নক্ষত্রের যে ছক তৈয়ারী করিয়াছিলেন সেই ছকে নির্দন্ট অবস্থান 

হইতে নক্ষত্ররা সামান্য সায়া গিয়াছে (৮৮-১নং চিন্ন)। উদাহরণস্বরূপ, হিপার্কাসের প্রায় 
দেড়শত বংসর পূর্বে টিমোচারস্ ও আযারান্টলাস্ 1স্পকা (১১1০8) নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
যে অবস্থান নির্দেশ কারয়াছলেন, হিপার্কাসের সময় তাহার অবস্থান বদলাইয়া গিয়াছে । তান 
আরও লক্ষ্য করিলেন, এই পারবর্তনের ফলে স্পিকা নক্ষত্রের ক্রান্ত্যংশ পূরাদকে ২০ ড়িগ্রথ 
বাঁড়য়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার 'বিক্ষেপ অপাঁরবার্ততই রহিয়াছে। প্রাচীন নক্ষত্র-সারণীর 
সাহত তাঁহার নবরাচিত সারপণী পৃঙ্খানুপুঙ্খরুপে মিলাইতে গিয়া তান আরও আশ্চর্য 
হইয়া দোঁখলেন যে, ক্রান্তাংশের এইরুপ পাঁরবর্তন শুধু 'স্পিকা নক্ষত্রেরই বশেষত্ব নহে, 
প্রত্যেক নক্ষত্রের বেলায়ই এইরূপ পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'বক্ষেপ 
অপারবার্তত থাকিয়া শুধু ক্রন্তযংশই পূর্বাদকে দীর্ঘতর হইয়াছে। 'হিপার্কাসের গণনা 
অনুযায়ী এই ক্রান্ত্যংশ বৃদ্ধির অনুপাত বংসরে অন্ততঃ ৩৬%। আধ্বানক হিসাবে ইহা 

প্রায় &০/। তারপর বিষুববৃন্ত ও ক্রান্তিবৃন্ত পরস্পরকে ছেদ কারয়া যে কোণ উৎপন্ন করে, 
সেই কোণেরও কোন পাঁরবর্তন ঘটে নাই। 

নক্ষ্রদের ক্রান্ত্যধশের এইরূপ সাধারণ বৃদ্ধি হইতে হিপার্কাস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে, একই কালে সমানভাবে সমস্ত নক্ষত্রের ক্রান্ত্যংশ-বাদ্ধি অসম্ভব, নক্ষন্তরা 
প্রকৃতপক্ষে যে যাহার স্থানেই থাকে, এবং তাহাদের এই আপাত স্থানপাঁরবর্তনের জন্য দায়ী 
ক্লান্তাবন্দুর স্থানপাঁরবর্তন, অর্থাৎ বিষুববৃত্ত ক্রমাগত পূর্ব হইতে পাশ্চমে সরিষা যাইতেছে 
(৮৮-২নং চিন্ন)। িবষুববৃত্তের এই গাঁতর ফলে ক্রান্তবৃত্তেব সাহত ইহা যে কোণ উৎপন্ন করিয়া 
থাকে, সেই কোণের কোনরূপ পাঁরবর্তন ঘটে না। বিষুববৃত্তের এই গাঁতিব আর এক অর্থ 
এই যে, পাঁথবীর অক্ষরেখা আঁবচালতভাবে বরাবর একদিকে থাকে না, বষুব্বতের 
সঙ্গে সঙ্জো অক্ষরেখাও চক্কাকারে আবর্তিত হইয়া থাকে, অনেকটা ঘূর্ণামান লাটিমের 
অক্ষ-বিচলনের মত। লাঁটিমের মত টাল খাইয়া পঁথনীর আবর্তনেব ফলে ক্রান্তাবদ্দুর 
এইরূপ বৃত্তাকার গতিকেই ক্লাপ্তিবিন্দুর অয়ন-চলন (7/00055101] 01 101)0 0001110%05) 
বলে। অয়ন-চলন আঁবন্কারের সহিত িপাক্থসের নাম প্রধানতঃ জাঁড়ত থাকলেও 
স্যাবেল্-প্রমূখ বিজ্ঞানের এরীতহাসিকগণ মনে করেন, প্রাসম্ধ ব্যাবলনীয় জ্যোতির্বিদ 'কাঁদন্র 
(আন্মানিক খুীঃ পৃঃ ৩৮৩), হিপার্কাসের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই আবিচ্কার 
কাঁরয়াছিলেন। 

ক্লান্তাবন্দুর ক্রান্তিবৃত্তপথে সম্পূর্ণ একবার ঘুঁরিয়া আসিতে সময় লাগে প্রায় 
২৬,০০০ বংসর। ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন সংক্াম্ত তথ্য হইতে বহু প্রাচীন ত।রখ বাহর 
করা সম্ভবপর। যেমন, 'হপার্কাসের জীবিতকাল সম্বন্ধেই যাঁদ কোন সংশয় কখনও উপাস্থত 

হয়, তবে তাঁহার বার্ণত নক্ষত্র সারণীর অন্তভূন্ত কোন বিশেষ তারকার অবস্থান 
আধ্মীনককালের অন্রূপ সারণীতে সেই একই তারকার অবস্থানের সাঁহত 'মিলাইয়া 
অনায়াসে হিপার্কাসের কাল নিভুলিভাবে কাঁষয়া বাহির করা যায়। এই উপাযে বহু প্রাচীন 
গ্রন্থে উীল্লখিত নক্ষত্র-সংস্থান বিচার কারয়া এইসব গ্রন্থের বা বার্ণত এীতিহাসিক ঘটনার 
কাল সঠিকভাবে নাত হইয়াছে। 

চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর গাঁতিত পৃথিবীর ছায়ার কৌঁণক ব্যাস মাঁপবার ব্যবস্থা 
কাঁরয়া আ্যারস্টার্কাস্ যে পদ্ধাত আঁবচ্কার কাঁরয়াছলেন তাহা প্রয়োগ কারয়া 'হিপার্কাস 
চন্দ্রের আয়তন ও দূরত্ব আঁধকতর সম্তোষজনকভাবে নির্ণয় করিয্াছলেন। তাঁহার গণনা 
অন্যায়ী চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের ৩৩৪গৃণ এবং সূর্যের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের 
৯১২৪৫ গৃণ। চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্বের ইহা আত নিরভ'ল মাপ। টলেম” তাঁহার গ্রল্ধে হিপার্কাসের 
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নানা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কথা আলোচনা কারয়াছেন, কিন্তু চন্দ্র ও সূযযের দূরত্বের 
এই মাপের কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি নিজে এই দূরত্বের যে মাপ প্রদান করিয়াছিলেন 
তাহা হিপার্কাস্ প্রদত্ত মাপ অপেক্ষা অনেক কম। টউলেমশর হিসাবে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবীর 
ব্যাসের মান্র ৬০৫ গুণ; ইহা হিপার্কাসের হিসাবের অর্ধেকেরও কম। হিপার্কাসের 
পাঁরমাপের কথা অজ্ঞাত থাকায় পরবতাঁকালে বিজ্ঞানীরা টলেমশীর মাপই স্বীকার কাঁরযা 
লয় এবং বহু শতাব্দী পর্য্ত এই ভুল মাপই ঠিক বাঁলয়া গৃহীত হয়। কোপাঁনকাস্ 
এই দূরত্বের যে মাপ গ্রহণ করেন তাহাও ছিল পৃথিবীর ব্যাসের মাত্র ৭৫০ গৃণ। সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে িচার-প্রমুখ জ্যোতির্বিদ্গণের চেষ্টায় এই দূরত্বের সঠিক মাপ 
নিত হয়।* 

গ্রহণের সঙ্তোষজনক ব্যাখ্যাঃ তারপর চন্দ্র যে ক্রান্তিবৃন্তপথে পাঁররুমণ করে না এবং 
ইহার পারক্রমণ-বৃত্তের তল যে ক্রান্তিবৃত্তের তল হইতে প্রায় ৫০ ডিগ্রী কোণে হোঁলয়া থাকে, 
ইহা 'হপার্কাসের আঁবজ্কার বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। চন্দ্রের পারক্রমণ-বৃত্ত ও ক্লান্তি- 

বৃন্ত পরণ্পরের সাহত এইভাবে সামান্য হেলিয়া থাকার দরুণ প্রত্যেক অমাবস্যায় সুযপগ্রহণ ও 
পৃর্ণিমায় 5ন্দ্রগ্রহণ যে আমরা দেখিতে পাই না এবং গ্রহণ সংঘাঁটিত হইতে হইলে সংর্য ও 
চন্দ্র উভয়কেই যে ক্লাশ্তিবৃন্ত ও চন্দ্রের পরিক্রমণ-বৃত্তেব ছেদাঁবন্দুর খুব কাছাকাছি থাকা 
প্রয়োজন, হিপার্কাস এই তথ্য আবিচ্কার কারিয়া গ্রহণের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করেন। এজন্য 
গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিধ্যদ্বাণণও তাঁহার অনেক নির্ভুল হইত। 

ভূকেন্দ্রীয় পরিকজ্পনাঃ হিপার্কাসের ভূকেন্দ্রীয় পারকজ্পনা সম্বদ্ধে কিছু বপা দরকার। 
[তান আরস্টাক্ণসের সূর্যকেন্দ্রীয় পারকজ্পনার কথা অবগত ছিলেন; ফিলোলাউসের 
আঁশ্নকেন্দ্রীয় পারকল্পনাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু তান পাঁথবীর পরিক্রমণ-গতি 
সম্পূর্ণ অস্বীকার কারয়া আরিষ্টট্ল্, ইউডকসাস-প্রমুখ প্রাচীন বিজ্ঞানীদের প্রদার্শত 
পথে ভূকেন্দ্রীঘ পাঁরকজ্পনার 'ভাত্ততে সূর্য ও গ্রহদের পরিক্রমণ বুঝাইবার চেষ্টা করেন। 
পৃঁথবীর স্থিতি তিনি অটল রাখিলেন। তথাঁপ তানি সম্পূর্ণ অবগত 'ছলেন যে, 
ইউডকসাস্ ও আ্যারাম্টটলের এককেন্দ্রীয় গোলকের পাঁরকজ্পনা জ্যোতিষের সমস্ত তথ্য 
ব্যাখ্যা কারবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তান ইউডকাস্-আ্াঁরজ্টট্লের স্ফাটিক-গোলকের 
ধারণা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বলেন যে, গ্রহরা বৃত্তপথে পাঁথবীকে পারক্রমণ কাঁরয়া থাকে। 
কিন্তু তাঁহার পবিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সূর্য ও গ্রহরা যেসব এককেন্দ্রীয় বৃত্তপথে 
পারভ্রমণ করে পাথবী সেইসব বৃত্তের ঠিক কেন্দ্র্থলে অবস্থান করে না, কেন্দ্র হইতে 
কতকটা দূরে সারয়া অবস্থান করে। অর্থাং গ্রহরা উৎকেন্দ্ৰীয় বৃন্তপথে (০00010110 
01101) পাৃথবশীকে পাঁরক্রমণ করিয়া থাকে। 

সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সমবেগে ধাবিত হইলে মহাবিষব (০1718] 0001110%) 

হইতে জলবিষূবে (4৯00811071 ০01170%)  পেশীছিতে এবং জলাবধুূব হইতৈ আবার 
মহাবিষুবে ফারযা আদতে তাহার ঠিক অর্ধেক বংসর অথবা ১৮২1১৮৩ দন লাগিবার 
কথা। কিন্তু পর্যবেক্ষণের দ্বারা বহু পূবেই জানা গিয়াছিল যে, ক্রান্তিবৃত্তপথে মহাবিষ্ব 
হইতে জলাবষূবে পেশছিতে সের সময় লাগে ১৮৬ দিন এবং বাকী অধধেক পথ ঘুরিয়া 
মহাবিষবে পূনরায় পেশীছতে তাহার লাগে ১৭৯ দিন। হিপাকাস্ আরও লক্ষ্য করেন 
যে, বসন্তকালের (মহাবিষফুব হইতে ককটি ক্কান্তি) স্থায়িত্ব ১৪ দন এবং গ্রঘ্মকালের 
(ককটিক্রান্ত হইতে জলাবষুব) স্থাঁয়ত্ব ৯২ 'দন। এই তথ্য হইতে এইরূপ প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, ক্লান্তিবৃত্তের উভয় অর্ধে সূর্যের পাররুমণ-বেগ অসমান। পঁথবশকে ' কেন্দ্র 

* :1715107015165 01 577705 % 09. 848. 



৩০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

কাঁরয়া সূর্য সমবেগে সঞ্টারত হইলে বসন্ত ও গ্রধম্মকালের দৈর্ঘের এইরূপ তারতম্য ব্যাখ্যার 
অতাঁত হইয়া পড়ে। 

৮৯। উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে ১০। ৃহপার্কাসের খতু-পারবর্তন ব্যাথ্যা। 
হপার্কাসের গ্রহ-গাঁত ব্যাখ্যা 

এই অসঙ্গাত দূর করবার জন্য হিপার্কাস্ প্রস্তাব করেন যে, পাঁথবা ক্লান্তিবৃত্তের 
ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান না করিয়া ইহার অনাতদূরে অবস্থান করে। দুষ্টার স্থান কেন্দ্র হইতে 
কিছুদ্রে অর্থাৎ উৎকেন্দ্রে (6%-০81706) কল্পনা কাঁরলে সূর্যের গতির যে আপাত 
অসমবেগ পাঁরিলক্ষিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। ৮৯নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। 

০ -ক্কান্তিবৃত্তের কেন্দ্র: £ পৃথিবী; 43 _অপভৃ; 42 _অনভূ; 
)। 52, 3৫, 5«-সূষেরি বিভিন্ন অবস্থান। সহজেই দেখা যায় যে, 

%14৪ 

সুতরাং সূর্ধ 5: হইতে $%এ যে গাঁততে অগ্রসর হয়, পাঁথবণ (%) হইতে দেখিলে 
সেই গাত অপেক্ষাকৃত মন্থর মনে হইবে। আবার, 

$১-৪-%, 

সৃতরাং 5৯ হইতে এ সূর্য পূর্বের মত একই কৌণিক বেগে অগ্রসর হইলেও পৃথিবী 
হইতে মনে হইবে যেন সে অনেক দুতবেগে ধাঁবত হইতেছে। আর একটি লক্ষণণয় ব্যাপার 
এই যে, অপভূর নিকট সূর্যের গাঁত সর্বাপেক্ষা মন্থর; অপভূ হইতে ক্রমশঃ অনূভূর দিকে 
অগ্রসর হইবার সময় ইহার আপাত-গাঁত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অনুভূতে সেই গাঁত হয় বৃহত্তম, 
এবং তারপর হইতে এই গাঁত আবার হ্রাস পাইতে থাকে। 

বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরত, শীত প্রভাতি বাভন্ন ধতুর দীর্ঘতার তারতম্য িপার্কাস্- উংকেন্দ্রয় 
বৃত্তের পারকজ্পনার সাহাযো আত চমৎকারভাবে ব্যাথ্যা করেন। ৯০নং চিত্রে তাহা দেখানো 
হইল। 'হপার্কাস্ হেরাক্রুডিসের পম্ধাত অনুসরণ কারয়া গ্রহদের গতি ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা 
করিয়াছলেন; কল্তু ইহা তিনি সম্পূর্ণ কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই। ক্লডিয়াস টউলেমী 
এই কার্ধ সম্পূর্ণ করেন। সেকথা পরে বালতেছি। 

গণিত, িকোশামীত £ গাঁণতেও 'হিপার্কাস্ বহ; মৌলিক গবেষণা কারয়াছলেন। 
জ্যোতিধীয় গবেষণায় তাঁহাকে ্িকোথামতির বাবহার কাঁরতে দেখা যায়। ত্রিকোণামাতির 
বিশেষ গররন্বপূর্থ প্রীতপাদা, 

911) (4479). 510 4005 84005 4 510 ৪, 

সম্ভবতঃ তিনিই প্রমাপ করেন। বিভিন্ন কোণের 'সাইনে'র মান "নির্ণয় কারয়া গণনার সুবিধার 



উলেদী ২৩১ 

জন্য তান এক সাইন-সারণধ (78916 01 91769) প্রস্তৃত করিয়াছলেন। গোলকের 
উপারিভাগে ত্রিভুজ অগ্কন করিলে সেই ত্রিভুজের কোণ, ভূজ প্রভৃতির সম্বন্ধ ও মান নিরূপণের 
পদ্ধাত তানি বাঁহর কাঁরযাছিলেন। এই পদ্ধাত তাঁহাব জ্যোতিষাঁয় গণনায় বিশেষ সহায়ক 
হইয়াছল। 

'হিপার্কাসের বৈজ্ঞানক গবেষণাকে প্রধানতঃ চাঁরভাগে ভাগ করা যায়ঃ--১) প্রচলিত 
যল্মপাতির সাহায্যে ব্যাপরু ও নিল পবেক্ষণ-গ্রহণ; €২) প্রান ও পূবণ্তন বিজ্ঞানীদের 
পর্যবেক্ষণলব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূচারু সমাবেশ ও চুলচেরা বিচার ও বিশ্লেষণ: 
(৩) বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজে ও বাঁধবদ্ধ উপায়ে প্রকাশ করিতে গাঁণতের আশ্রষ-গ্রহণ এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে গণিত এই কার্যে অপারগ হইলে, গণিতের সংস্কার-সাধন অথবা নূতন 
গাণতের উদ্ভাবন (যেমন বিকোণাঁমিতি); এবং (৪) এক বিশেষ জ্যামিতিক পরিকল্পনার 
সাহায্যে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গাঁতব বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। এই চার বিভাগেই তিনি আশ্চর্য 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জ্যোতীর্বজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী এীতহাসিক ডেল'বৃর্ 
শলাখয়াছেন ঃ 
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হিপাক্ণাসের গবেষণাতেই গ্রীক জ্যোতিষের চরম পরিণাঁত। ইহার পরেই এই জ্যোতষের 
অগ্রগতি রূদ্ধ হইল। বহু টঁকাকার, ভাষ্যকার ও সুলেখকদের সাম্মলিত চেষ্টায় জ্যোতিষের 
জনাপ্রয়তা ও সম্মান অব্যাহত থাকিলেও সত্যকার প্রতিভার অভাবে নৃতন জ্ঞানের পথপ্রদর্শক 
জীবন্ত বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতিষের সে গৌরব আর বহিল না। খযীঃ অঃ দ্বিতীয় শতকে 
হিপার্কাসের সূযোগ্য শিষ্য ক্লাডযাস্ টলেমশ এই রুদ্ধ ঘ্রোত পুনঃপ্রবাহত কাবার চেষ্টা 
করিযাঁছিলেন। ইতিহাসের অনিবার্য কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রাতকূল পাঁরবেশে 
সেই স্রোতকে বেশী দিন সঞ্জীবিত রাখা যায় নাই। 

কুডিয়াস: উলেমশী (খুখঃ জঃ ট্বিতীয় শতক ) 

ধারাবাহক এীতিহাসিক তাঁরথ অন্যায় দেখিতে গেলে ব্লডিয়াস্ টলেমন বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার আলোচনা আমাদের খুশম্টীয় দ্বিতাঁয শতকের জন্য স্থাগত রাখাই উচিত হইত। 
কিন্তু আলেকজান্দ্রয় বিজ্ঞানে আলোচনায় ইতিহাস-প্রীসদ্ধ এই মহানগরীর সর্বশেষ 
বাঁশষ্ট 'িজ্ঞানশ ক্লাঁডয়াস টলেমশর প্রসঙ্গ এখানে বাদ দিলে এই অধ্যায় অসগাপ্ত থাঁকয়া 
যাইবে। তারপর আ্যারিস্টার্কাস্, ইরাটোস্থেনিস ও হিপার্কাসের তৎপরতায় জেণাতিষশাস্মের 
বিবি ও ক্রমোন্নাীতর যে ইতিহাস আমরা আলোচনা করিয়াছি তাহার সম্পূর্ণতার জনাও 

টলেমণীর জ্যোতিষের আলোচনা এখানে অপরিহার্য । 
টলেমীর জশবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না; তবে আলেকজাম্দিয়ার টলেমশ 

রাজবংশের সহিত তাঁহার যে কোন সম্পর্ক ও সংস্রব ছিল না, তাহা সুনিশ্চিত। ১২৭ 
হইতে ১৫১ খুশজ্টাব্দ পর্য্ত তিনি নানা গবেষণায় লিপ্ত থাকিয়া কালাতিপাত করেন। 

% [00171016, 77151027606 14500707716 41726776, 50]. [70185 
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জ্যোতষই ছিল তাঁহার প্রধান গবেষণার বিষয়; গাঁণতে পদার্থীবদ্যায় ও ভূগোলেও তিনি 
অনেক মূল্যবান কাজ কাঁরয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষে অর্থাৎ ভাগ্যগণনায়ও নাকি তাঁহার 
অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং এই সম্বন্ধে 26/770019$ নামে একখানি পূস্তকও লিখিয়াছিলেন। 

প্ল্থ-পাঁরচয়ঃ টলেমশীর সবশ্রেষ্ট জ্যোতিষীয় গ্রন্থ 'আযাল্মাজে্ট'কে (41720265) 
প্রান জ্যোতিষের বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। মধ্যযুগে জ্যোতীর্বদ্রা ইহাকে জ্যোতিষ- 
শাস্চের বাইবেল মনে কারতেন। টলেমশর মূল গ্রল্থের গ্রীক নামের বাংলা অর্থ "বৃহৎ 
সংহিতা'। শ্রদ্ধাবশতঃ হউক অথবা ভ্রমবশতঃই হউক, আরব্য অনুবাদকেরা 'বহং' কথাটির 
গ্রশক প্রাতিশব্দের অর্থ করিয়াছিল 'বৃহত্বম' এবং আরবী অনুবাদে ইহা দাঁড়ায় 
41 1142756 । আরবী হইতে অনুদিত হইবার ফলে টলেমীর গ্রন্থের ল্যাটিন নাম হয় 
/4117)0265167 ; ইহার ইংরেজী অপদ্রংশ হইল 44177100651 1* 01205 নামে তাঁহার 

আর এক গ্রল্থে আলোকের গুণাগুণ বার্ণত হইযাছে। ধ্বাঁন-বিজ্ঞান, ভাগাগণনা প্রীতি আরও 
কতকগুলি বিষয়ে কযেকখাঁন পুস্তক তাঁহার প্রণীত, কোন কোন এঁতিহাসকদের এরুপ 
অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই পুস্তকগ্ীল নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং 
44177108651-এর রচয়িতার উপযস্ত নহে। 

আ্যালমাজেষ্ট ঃ ইউীরুডের £1671115এর মত টলেমশর :4177065/ সমগ্র জ্যোতষকে 

এক সুবিনাস্ত ও বিধিবদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে উপস্থাঁপত করিবার সুমহান প্রযাস। ইহাতে 
টলেমশর নিজস্ব গবেষণার উল্লেখ ও আলোচনা থাকলেও ইহা প্রধানতঃ পূর্বগামী 
জ্যোৌতবিদিগণের [বশেষতঃ 'হপাক্কাসের গবেষণার উপর প্রা্তীষ্ঠত। সপ্তদশ শতাব্দী 
পযন্ত বুয়োদশ খন্ডে সমাগ্ত এই 41772065/-ই ছিল সবশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক জ্যোতষায় গ্রন্থ। 
ইহার প্রভাব শৃধু পাশ্চাত্য জ্যোতিষেই সাঁমাবদ্ধ থাকে নাই, ভারতবর্ষ, এস্লামক মধাপ্রাচ 
প্রড়ীত দেশের জ্যোতিষ-চর্চাকেও বহৃশত বংসর যাবং এই গ্রন্থ 'বশৈষভাবে প্রভাবত 
কারয়াছল। এজনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই গ্রন্থ এক বিশেষ গুরত্বপূর্ণ স্থান আধকার 
করিয়া আছে। 

আ্যালমাজেম্টের প্রথম ও দ্বিতীষ খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই সূর্, চন্দ্র ও গ্ুহদের গতি, 
পাঁথবীর আহক গাঁত, দিনরাত্রি ও তাহার দীর্ঘতা, নক্ষত্রের উদয়াস্ত, খগোলেব আবর্তন 
ইত্যাদ সহজ জ্যোতিষীয় বিষয়ের আলোচনা । পথিবীর গোলাকাতি সম্বন্ধে নানা তথোর 
সমাবেশ করা হইয়াছে, এবং ইহার পাঁরাঁধ সম্বন্ধে উলেমী পোঁসিডোনিয়াসের নিণীঁত মাপ 
১৮০০০০ জ্টাঁডিয়া উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। ইহা ইরাটোস্থেনিস কর্তৃক নণাঁত মাপ অপেক্ষা 
অনেক কম। এইরূপ ভুল মাপ প্রচলনের ফলে পাঁথবশর অপর গোলার্ধ সম্বন্ধে পরবর্তাঁ 
কালে ভৌগোলিকদের মনে কিরুপ ভ্রাম্ত ধারণার উদ্ভব হইযাছিল তাহা পৃবেইি আলোচিত 
হইয়াছে। গাঁণত সম্বন্ধেও কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে 
'িকোণাঁমাতি-সংক্রান্ত বহ প্রশ্নের আলোচনা উল্লেখযোগা। ০০ হইতে ১৮০০ 'িগ্রধ পর্যন্ত 
ই০ ডিগ্রশ অন্তর সাইনের মান 'লাপবদ্ধ কাঁরয়া তান এক মূল্যবান সারণশী প্রস্তুত করেন; 
এই সারণশ প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ তিকোণমিতির এইসব আলোচনা 
'হিপার্কাসের গবেষণা হইতে গৃহীত। এই খণ্ডের আর এক জায়গায় তান গ্ল-এর মান 
নির্দেশ করিয়াছেন ৩ ১৪১৬৭। তধূনা স্বীকার্য মান হইল ৩-১৪১৫৯২৭। 
* তৃতীয় খণ্ডে বংসরের দার্ঘতা, পাঁ্জকা ও সূর্য সংক্রা্ত নানা বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে। ইহার সবটুকুই 'িপার্কাসের গবেষণা; টলেমশ নূতন কিছ যোগ করেন নাই। 

চন্দের গাঁ: ভেফারেশ্ট ও পারবৃত্রের পাঁরকম্পনা ঃ চতুর্থ খশ্ডের মূল িষষবস্তু 
চল্দেয় গত ও গ্রহণ। পূর্বতশ 'বাঁশষ্ট জ্যোতার্বদদের গবেষণার বিবরণের পর এ সম্বন্ধে 
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লেন ২০৩ 

টলেমী তাঁহার নিজস্ব পরবেক্ষণের ফল ও মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চন্দ্রের গাত 
সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কার ও মতবাদ প্রণিধানযোশ্য। টলেমধীর অনেক পৰে হিপার্কাস্ 
চন্দ্রের অসমান গাঁত লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ইহা বূঝাইবার জন্য সূর্যের ন্যায় চল্দের ক্ষেয়েও 
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৯১। টলেমীর 'আ্যাল্মাজেছ্টের এক সধাক্ষপ্ত সংস্করণে এই চিন্রাট 
মুখপত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

[তিনি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহাষ্য গ্রহণ করেন, অর্থাং চন্দ্র যে বৃত্তে পাঁথবীকে পারক্রমণ করে 
সেই বৃত্তের কেন্দ্র হইতে সামান্য কিছু দূরে পাঁথবীর অবস্থাতি। টলেমশ দেখাইলেন, 
[হপার্কাসের এই পারকজ্পনা অনুযায়শ চন্দ্রের অসমান গাঁতর পুরাপ্যার ব্যাখ্যা সম্ভবপর 

৮৫৬ 
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নহে। শৃহপাক্ণাসের গণনায় চন্দ্রের বাভন্ন অবস্থান যেরূপ হওয়া উচিত অমাবস্যায় ও 

পযার্ঘমায় সেই অবস্থানের বিশেষ কোন ব্যাতিক্রম পাঁরলাক্ষত না হইলেও অরধ্ধচশ্দ্ের সময় 
এই অবস্থানের যথেষ্ট ব্যতিক্রম দক্ট হয়। হপার্কাস্ প্রধানতঃ চল্্গ্রহণ ও সুযগগ্রহণের 
সময় চন্দ্র, সূর্য ও পাঁথবীর আপোক্ষক অবস্থান পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া তাঁহার মতবাদ প্রস্তাব 
কাঁরয়াছিলেন; টলেমশ গ্রহণ ছাড়া অন্য সময়ে ইহাদের অবস্থান লক্ষ্য করিতে গিয়া এই 
গরামল আবিজ্কার করেন। ইহার সমাধানকল্পে তানি যে মতবাদ প্রস্তাব করেন তাহা 
সংক্ষেপে বুঝানো যাইতেছে। 

মনে করা যাক, £ পাৃথবী এবং £--র অনাতদূরে 0 বিন্দ্কে কেন্দ্র করিষা 11170 
একটি উৎকেন্দ্রীয় (2০০017000) বৃত্ত (৯২নং চিত্র) হিপারক্াস্ এই উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তে চন্দ্রকে 
পারক্রমণ করাইয়াই সন্ভুষ্ট ছিলেন। কিন্তু টলেমী বাঁললেন, এই 410 বৃত্তের উপর 
অবস্থিত 14 বিন্দকে কেন্দ্রে করিয়া আসল চন্দ্র 1! একটি পারবৃত্তের (6110/06) 
উপর ঘুরিতেছে। এই পাঁরকল্পনায় চন্দ্রের গতি এইরূপ যে, যখন পাঁরব্ত্তপথে সণ্চরণ 
কারতেছে সেই পারবৃত্তের কেন্দ্র 11বন্দাট তখন উৎকেন্দ্রয় বৃত্ত 11৮0-এর পথে 
পাঁথবীকে প্রদক্ষিণ কারতেছে। 11170 বৃত্তের নাম ডেফারেন্ট (0151:071) | এখন 

অবশ্য আমরা জানি, চন্দ্র উপবৃ্তপথে পাঁথবীকে পারক্রমণ কারয়া থাকে। এই উপবৃত্তের 
কথা টলেমীর জানা না থাকা পারবৃত্ত, ডেফারেন্ট প্রভীতি অবাস্তব জ্যাঁমাতক কৌশল 
তাঁহাকে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অধুনাসম্মত বলবিদ্যার নশীত হইতে এইরূপ গাঁতর 
কজ্পনা যতই অস্বাভাবিক হউক না কেন, এই উপায়ে উলেমী চন্দ্রের অবস্থান 'নর্ভূলিভাবে 
বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং গণনা ও পর্যবেক্ষণের আঁমল তিনি ১০ সেকেন্ড পর্যন্ত 
নামাইযা আনিয়াছিলেন। 

প্রাচীনকালে জ্যোতিষাঁয় পর্যবেক্ষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আস্তার্লাব (850018)6) 
যন্দের বর্ণনা পাওয়া যায় পণ্চম খণ্ডে । লম্বনের সাহায্যে চন্দ্রের দূরত্ব নির.পণ-পদ্ধাত 
এবং চন্দ্রের দূরত্বের অনুপাতে সূর্যের দূরত্বের মাপ সংক্কান্ত আলোচনা এই খন্ডে লিপিবদ্ধ। 
এ সম্বদ্ধেও তান প্রধানতঃ [হপার্কাসের গবেষণার পুনরাবৃত্তি কাঁরয়াছেন মান। 

ষষ্ঠ খণ্ডে গ্রহণ এবং সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে নক্ষত্র-পাঁরচয়, তাহাদের অবস্থান ও 
নক্ষত্র-তালিকার কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার সারণীতে ১০২৮টি নক্ষত্রের 
বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সারণী 'হিপাকাসের সারণীরই প্রায় নকল: ক্লাঁষ্তাবন্দুর অয়ন- 
চলনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পাঁরবর্তন সাধন করা হইয়াছে! টলেমশ ও তাঁহাব সহকর্মীরা 
কোন কোন জায়গায় নৃতন পর্যবেক্ষণের দ্বারা সামান্য কিছ অদল বদল কারলেও এই 
সারণীর প্রত্যেকাট নক্ষত্র তাঁহারা নূতন কাঁরয়া পর্ধবেক্ষণ করেন নাই, এবং ইহা যে মূলতঃ 
হিপার্কাসের নক্ষত্র-তালিকার 'ভাত্ততে রচিত, এীতহাঁসকেরা এইরুপ মনে করেন। 

ভুকেন্দ্রীয় পারিকল্পনাঃ নবম হইতে ঘয়োদশ খণ্ডে গ্রহদের গাঁত ও সাধারণভাবে 
ভূকেন্্রীয় ব্রহন্াপ্ড-পাঁরকজ্পনার কথা বার্ণত হইয়াছে। এই পাঁরকজ্পনার জনাই টলেমণর 
প্রাসিষ্ধি। ভূকেন্দ্রীয় পারকল্পনার ভিত্তিতে জ্যোতিষের সকল তথ্য স্ষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা কারবার 
ইহাই প্রাচীনকালের সবশ্রেষ্ঠ প্রয়াস। পরবতারকালে উলেমশর মতবাদ ভূল প্রাতপন্ন হইয়াছে 
বাঁলয়া বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব 'কছু কম নহে। বিজ্ঞান প্রগাঁতশশল। তাহার 
ইতিহাসে বহু পর্যবেক্ষণের ও তথ্যের ভুল বাহর করিয়াছে, বহু মতবাদের পতন-অভ্যুত্থান 
ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগাত এই সমস্ত ভুল ও নির্ভূ'ল প্রচেন্টার সম্মিলিত ফল। যে 
অনন্যসাধারণ প্রাতভা, বাঁম্ধ, 'চন্তাশান্ত, ধৈর্য ও অধাবসায় এই জাতীয় তংপরতাকে সম্ভবপর 
কারয়াছে, তাহার মূল্য চিরন্তন ও শাম্বত। 

হিপার্কাসের দষ্টান্ত অনুসরণ কাঁরয়া টলেমশ সূর্যের পাঁরক্রমণ নির্দেশ কাঁরতে 
উৎকেন্দরীয় বৃত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দের গাঁত সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা আগ্গেই আলোচিত 



উলেমশ হ৩৫ 

হইয়াছে । এইবার বাকী রাহল গ্রহদের গতির কথা। গ্রহদের গাতর ব্যাখ্যা-ব্যাপারেই তিনি 
সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় পাঁড়য়াছলেন। আপাতদষ্টতে এই গাঁত নিতান্ত খাপছাড়া ও 
বিশৃঙ্খল বলিয়া বোধ হইবে। এই গতি যে শুধু অসমান তাহা নহে, কখনও কখনও এর্প 
মনে হয় যে, গ্রহরা পাশ্চম হইতে পূর্বে না য়া যেন ইহার ঠিক বিপরীত দিকে পাঁথবীকে 
প্রদাক্ষিণ কারতেছে। আবার কখনও মনে হইবে, গ্রহরা যেন 'কহুক্ষণের জন্য একেবারে 
নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছে। গ্রহদের এই ছন্নছাড়া গতি হেরাকিডিসের দ্ান্ট আকর্ষণ 
করিয়াছিল, এবং বুধ ও শুকরের বেলায় পাঁরবৃত্তের কজ্পনা করিয়া তান ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা 
প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পূর্েই আলোচিত হইয়াছে। টলেমশ পারবৃত্তের সাহাষ্য গ্রহণ 
করেন বটে, কিন্তু কোন গ্রহকে সূর্যের চারাঁদকে ঘূর্ণামান কল্পনা করেন নাই। তাঁহার 
পূর্ণ পারকঙ্পনা ৯৩নং চিত্রে দেখানো হইল। 

ডেফারেশ্ট 

৯২। ডেফারেন্ট ও পাঁর- ৯৩। টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় পাঁরকম্পনার চিন্তরূপ। 
বৃত্তেব সাহায্যে চন্দ্রে (কেন্দ্রবিন্দু; /-- শুক্র, 6৫-কাঁঞ্পত শর্রু; 
গাঁতর ব্যাথ্যা_টলেমণ। 5--স্যঠি)-বৃহস্পাত, ০৮-কলিপত বৃহস্পাত। 

সূর্য (5) উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে পাঁথবীকে সমবেগে পরিরুমণ করে। ক্রাল্তিবৃত্ত 
অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দুইটি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তে (ডেফারে'ট) যথাক্রমে কজ্পিত শুক্র ও বুধ 
(চিত্রে শুধু শুকরের (7) গতি দেখানো হইয়াছে) পাঁরক্রমণ করে; আসল শুরু ও বুধ 
আবার্তত হয় এক একটি পারবৃত্তের উপর,-কল্পিত শুক বা বুধ এই বৃত্তের কেন্দ্র 
মাত্ন। তারপর বুধ ও শযক্রের গাতি এইরূপভাবে বাঁধবদ্ধ যে, পাঁববৃত্তে ইহাদের অবস্থান 
যাহাই হউক, 0 বিন্দু, কীষ্পত গ্রহ 6 ও সূর্য $ সব সময় একই সরল রেখার (968) 

উপর থাকিবে । সূর্য অপেক্ষা আঁধক দূরবতর্ণ গ্রহদের গাঁত বৃহস্পতির (9) দদ্টাল্তর 
দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। বৃহস্পাতও একটি পারবৃত্তের উপর আবাঁতিতি হয় এবং 
এই পাঁরবৃত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ কজ্পিত বৃহস্পতি (০) ০ বিন্দুকে কেন্দ্র কারয়া একটি 
বৃহৎ বৃত্তের (ডেফারেন্ট) পারাধপথে পারররমণ করে। এই বৃহৎ বৃত্তপথে একবার ঘ্িয়া 
আসতে বৃহস্পতির ১২ বংসর সময় লাগে; কিন্তু পরিবৃস্তপথে সম্পূর্ণরূপে একবার ঘযারয়া 
আদতে লাগে এক বংসর। টউলেমশ বৃধ ও শুক্র ছাড়া অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে পাঁরবৃত্তের মাপ 
এইর্প কল্পনা কাঁরয়াঁছলেন যাহাতে প্রত্যেকেরই ঠিক এক বংসর লাগে স্ব প্ব পাঁরবৃত্ত 
একবার ঘুরিয়া আসিতে । ইহা বুঝাইবার জন্য 'তাঁনি বলেন যে, গ্রহের আসল, অবস্থান 



২৩৪ বিজ্ঞানের ইতিহার্স 

হইতে পাঁরবৃত্তের কেন্দ্র পর্যল্ত সরল রেখা টাঁনলে সেই সরল রেখা সব সময়ই পুথবশ হইতে 
সূর্য পর্যন্ত আষ্কত সরল রেখার সাহত সমান্তরাল থাকিবে। সমগ্র পারকজ্পনাট যে অতীব 
জটিল ও নানা দিক দিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 
এই পাঁরকন্পনার সাহায্যে টলেমী গ্রহদের আপাত গাঁতর সন্তোষজনক মিল ঘটাইয়াছিলেন। 
তাঁহার এই সাফল্যের জন্য অন্যান্য নানা অসম্গাত সত্তেও সমগ্র [িদ্বৎসমাজ ইহাকে অকুণ্ঠ- 
চিন্তে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কোপার্নকাসের পূর্বে ইহা অপেক্ষা উন্নততর পাঁরকক্পনা আর 
কেহই প্রস্তাব কাঁরতে সমর্থ হন নাই। 

আলেকেবিদ্যাঃ টলেমী আলোক সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেন। 0%%45 
নামক গ্রন্থে তাঁহার এইসব গবেষণা লিপিবদ্ধ আছে। বিখ্যাত জামণন বিজ্ঞান আলেকজান্দার 
ফন্ হাম্বোল্ট এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই গ্রন্থে টলেমশ 
বৈজ্ঞানিক পরাক্ষার যে উচ্চ আদর্শের নিদর্শন দেখাইয়াছেন, প্রাচীন বজ্ঞানশীদের গধ্যে এইরূপ 
দদ্টান্ত খুব অজ্পই পাওয়া যায়। হামৃবোল্টের এই মন্তব্য অবশ্য কিছুটা আতিশয়োস্ত। 
কারণ, হীরো, স্টোৌসাবয়াস্ প্রমুখ আলেকজান্দরীয় বিজ্ঞানীরা আত নিপুণ ব্যবহারিক বিজ্ঞানগ 
ছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক পরাক্ষার আদর্শের প্রাত তাঁহারা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারয়াছেন। 
বৈজ্ঞাঁনক পরাক্ষার ব্যাপারে উলেমী হাঁরো অথবা স্টোসাবয়াস্কে আঁতক্রম করিয়াছিলেন 
তাহা বলা চলে না। 

টলেমীর অন্যান্য কয়েকটি গ্রল্থের ন্যায় এই 0165 গ্রন্থের মূল গ্রীক পাশ্ডালাপ 
নিখোঁজ হইয়াছে। পুস্তকটি আরবী ভাষায় অনুদিত হয়; দূভগ্যবশতঃ এই আরব 
তর্জমাও সংরাক্ষত হইতে পারে নাই। এক্ষণে আমাদের হাতে আসিয়া যাহা পেণীছয়াছে 
তাহা হইল আরবী হইতে 0110 প্ঃস্তকের এক ল্যাটিন তর্জমা; এই ল্যাটিন সংস্করণের 
যোলটি প্রাতালাপর খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে গসাঁসলীয় নৌবাহনণর 
প্রধান সেনাপতি ইউজেন অব্ পালের্মো (1:08070 0£ 7১51077)0) এই গ্রল্থের ল্যাটন 
অন্হবাদ করেন। 

0110 গ্রন্থাট পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণে। প্রথম খশ্ডে আলোক ও তক্ষুর িষষ আলোচিত 
হইয়াছে। এই খণ্ডটিও আবার অধুনা নিখোঁজ হইয়াছে। তয়োদশ শতাব্দীতে রজার বেকন 
এই খণ্ডের কথা জানিতেন।* দ্বিতীয় খণ্ডে বস্তুর আপাত আয়তন কিভাবে দৃষ্টিকোণের 
উপর নির্ভর করে তাহা দেখানো হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সমতল, অতল, উত্তল, 
শখকু ও পিরামিডের আকারের 'বাভন্ন প্রকার প্রাতফলকের বর্ণনা আছে। পম খন্ডের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় আলোকের প্রাতসরণ। টলেমীর পূর্বে এবং তাঁহার পরে মুসলমান বিজ্ঞানপ 
আল.-হাজেনের আগে আলোকের প্রাতিসরণ সম্বন্ধে আর কেহ গবেষণা করিয়াছিলেন বাঁলয়া 
জানা যায় না। কাচখণ্ডে ও জলে প্রবেশ কারবার কালে আলোক-রেখা কিভাবে বাঁকিয়া যায় 
সেই প্রাতসরণের এক নিয়ম তিনি প্রস্তাব করেন। 'নিয়মটি হইতেছে, 

4717 --08 

4 হইল আপতন কোণ (৭17£10 ০0 11101067806), 9 প্রাতসরণ কোণ, | প্রীতসরাঞ্ক এবং 
৫ একটি ধবক। প্রকৃত নিয়ম অবশ্য 
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4 ও. 8-র মান খুব ছোট হইলে এই উভয় নিয়মই প্রায় এক ফল 1দিবে। 
এই প্রতিসরণের আলোচনার জন্য 0%%4০৮-এর পঞ্চম খণ্ড বিশেষ গুর্ত্বপূর্ণ। আর 

ঠিক এই কারণেই টলেমীর 0%/75-এর যে ল্যান অন্বাদ এখন সংরাক্ষত আছে, তাহা 
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কতদূর নকল ও কতদূর আসল, সে সম্বন্ধে অনেকে গভীর সন্দেহ প্রকাশ কাঁরয়া থাকেন। 
এই সন্দেহের প্রধান কারণ, 4£17)415/-এ আলোক-প্রাতসরণের কোন উল্লেখ নাই, অথচ 
01/০-এ শুধু প্রাতসরণই নহে, বায়্স্তরে সূয' ও অন্যান্য জ্যোতস্ক হইতে বিচ্ছারত 
আলোকের প্রতিসরণের ফলে যেসব জ্যোতিষীয় ঘটনা ঘটে, তাহার উল্লেখ পযন্ত আছে। 
তারপর 01/০$-এ জ্যামিতির প্রয়োগের যেসব নমুনা দৃঙ্ট হয় তাহা আত 'নিকৃষ্ট শ্রেণধর 
জ্যামীত এবং আদৌ টলেমীর যোগ্য নহে। এইসব সমালোচনায় মনে হয় যে. টলেমশর এই 
০%/:0$ প্রণয়ন ব্যাপারে কোথাও কোন গলদ লুক্কায়ত আছে। ইহা যাঁদ সত্যই টলেমধর 
লেখনীপ্রসৃত হয়, তবে মধ্যযগে আরব বা ল্যাটিন অনুবাদকেরা টলেমণর সনামের সুযোগ 
গ্রহণ কাঁরয়া হয়ত স্থানে স্থানে মূল গ্রন্থের কাত ঘটাইয়া থাকিবে, এইরূপ ধারণা 
অযৌন্তক মনে হয় না। 

জ্যোতিষের সম্ভবতঃ স্শ্রেন্ঠ গ্রন্থকার ক্লাডয়াস: উলমের স্বকীয়তা সম্বচ্ধে আধাীনক 
এীতহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা সত্য যে, তাঁহার জ্যোতিষ 'হপাক্বাসের 
গবেষণার নিকট বহুলাংশে ধণী; তাঁহার বৈজ্ঞানক গবেষণার মূল অন্প্রেরণাও হিপার্কাস্। 
তাঁহার স্বকীযতায় সন্দেহের অবকাশ থাকলেও পাঁণ্ডিত্যে ও জ্ঞানের ব্যাপকতায় টলেমশর 
সমকক্ষ বিজ্ঞানী সে যুগে অ্পই ছিল। 441))/৫65/ চিরাঁদনই তাঁহার অক্ষয় কণীর্ত 
ঘোষণা কারবে। 41724651 রচনা কাঁরয়া হিপাকণাসের অমূল্য গবেষণাকে বিপ্মাতির 
হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও টলেমীর নিকট আমরা [চিরখণশ। 

৬.৫। বলাবদ্যা, যাঁদ্ক আঁবচ্কার ও ফলিত পদার্থাবদ্যা-_ 
্টোসাঁবয়াস্, ফিলো ও হাঁরো 

গ্রীক 'বজ্ঞানের হাতহাস পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে প্রধানতঃ জ্যামিতি, গাঁণত ও জ্যোতিষে, 
চিকিৎসাবিজ্ঞান, জীবাবদ্যা ও প্রাণবিদ্যায গ্রীকদের অত্যাশ্চ্য গবেষণা ও আঁবিম্কারের কথাই 
এ পর্য্ত সবিস্তারে বার্ণত হইয়াছে । পিথাগোরাস্, আকিটাস, ইউডক্সাস্, ইউরড্, 
আঁকাঁমাঁডস্, আপোলোনিয়াস্ প্রমুখ গণিতজ্ঞরা গাঁণত ও জ্যামিতির জ্ঞানভাণ্ডার সমন্ধে 
করেন, থিওফ্রেস্টাস উীদ্ভদাাবদ্যার ভীত্ত স্থাপন করেন, আ্যরম্টটল্ জীবাবদ্যায় এবং 
িলোলাউস্, হেরাক্রাডস্, আরসটাকাসূ, ইরাটোস্থেনিসূ, হিপার্কাস্, টউলেমশ প্রমূখ 
জ্যোতির্বদগণ জ্যোতিষে য্দগান্তর আনয়ন করেন; এবং হিপোক্েটিস্, হিরোফিলাস্ 
ইরাসিসদ্রেটাস প্রমুখ চি'সংসকদের গবেষণার ফলে চিকিৎসাবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক আদর্শ স্প্রাতীষ্ঠিত 
হয়। ািয়াদী ও তর বিজন প্রাচীন জাতিদের মধ্য হাকদের অবদান যে সতাই 
অতুলনীয়, একথা আঁবসংবাঁদত। 

ফলিত বিজ্ঞানে গ্রীকদের অনগ্রসরতা 

ধীতহাঁসিকগণ সাধারণতঃ এই তত্ীষ বিজ্ঞানে গ্রীকদের অবদান বিস্ভাঁরতভাবে 'লাপবদ্ধ 
কাঁরয়া এবং গ্রক প্রাতভার ও উম্ভবনী শান্ত, ভূয়সী প্রশংসা কাঁরয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ 
করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের আরও একটি দিক আছে, আরও একটি প্রকাণ্ড বভাগ আছে। সেই 
দিক হইল মানুষের কল্যাণে, তাহার জীবনযাত্রা সহজে নির্বাহ করবার জন্য এবং প্রকাতির নানা 
বাধা-বিপান্তি জয় কাঁরয়া এই জীবনষার্া শুধু সহজ করা নহে, ইহার মান রীতমত উন্নত 
কারবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিক। এই প্রয়োগের দিক বিজ্ঞানের যে বিভাগের আলোচ্য 
বষয় তাহার নাম ফলিত বিজ্ঞান। ফলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসও বড় কম গুরুত্বপূর্ণ 
নহে। ইহার অগ্রগাঁতর সাঁহত সভ্যতার বিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। এখন প্রশ্ন, গ্রাকযা 
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বিজ্ঞানের প্রয়োগে কতদূর যন্ববান ও সফলকাম হইয়াছিল? ফাঁলত বিজ্ঞানে তাহাদের অবদান 

কিরূপ? 
এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর-প্রদান সহজসাধ্য নহে। তাহার এক কারণ, গ্রীক ও 

গ্রেকারোমক আমলে ফলিত বিজ্ঞান সম্পকতি পাঁথপন্রের অপ্রতুলতা। সম্ভবতঃ এজাতীয় 
কিছু কিছু পঃথিপত্র নিখোঁজ হইয়া থাকবে, যেমন তত্বীয় জ্ঞানের অনেক পথই নিখোঁজ 
হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ যে প্রণীত বা লাখত হয় নাই, তাহা মনে কারবারও 
কারণ আছে। থর্নডাইকের মতে * প্রাচীন সভ্যতার আওতায় ফাঁলত বিজ্ঞানের গাঁত ছিল অত্যন্ত 
*লথ ও মন্থর। একমাত্র পশুশান্ত ও ক্লীতদাসদের শ্রমলব্ধ শান্তর ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন প্রকার 
শান্তর ব্যবহার প্রাচীন সভ্যতায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং অন্যাবধ শান্তর ব্যবহার অনাবিষ্কৃত 
থাকায় বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ যান্তিক আঁবজ্কার বা মানুষের সুখ-সনীবধার্থ বিজ্ঞানের প্রয়োগ 
সম্ভবপর হয নাই। বস্তুবাদী সমাজ-সচেতন দ্বান্টভঙ্গীর অভাবে বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞানের ব্যাপক 
প্রয়োগের প্রশ্ন কাহারও কল্পনায় আসে নাই। 

প্লেটো ও আ্যারষ্টটলের দার্শীনক মতবাদ এবং দাস-প্রথার ভাত্ততে সমাজ-ব্যবস্থার 
পরিকল্পনা ফলিত "বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। সমাজে এইরূপ শ্রেণী বিভাগের ফলে 
সবপ্রিকার কায়ক পারশ্রম ও হাতে-কলমে কাজ কারবার দায় ক্রুতদাসের উপর নাস্ত হয়। যে 
কাজ ক্রীতদাসের যোগা, তাহা স্বাধীন নাগরিকের অযোগ্য এবং তাহার পক্ষে ঘৃণ্য, অতএব সর্বেব 
পরিত্জ্য। এইরূপ মনোভাবের প্রাধান্য থাকায় কাঁরগাঁর বিদ্যার আদর কাঁমল, তাহা রীতিমত 
অসম্মানের ও অবজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আঁকামাডস নিজে বহু মূলব্যান যান্ত্িক 
আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। প্রাতরক্ষার প্রয়োজনে তান বহু গুরুত্বপূর্ণ যান্নিক কৌশল 
আবিচ্কার কাঁরয়াছলেন। এইসব আঁবম্কার একাধিকবার তাঁহার "প্রয় স্বদেশ সাইরাঁকউজকে 
রোমক সৈন্যবাহনীর অবরোধের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু 'তাঁন কোনাঁদনই যাঁদ্রিক 
আবিজ্কারকে উচ্চ স্থান দেন নাই; 'জ্যামাতর খেলা" বলিয়া ইহাদের বরাবর উড়াইয়া 'দয়াছেন। 
এইরূপ অবস্থায় ফাঁলত বিজ্ঞানের উন্নাতি আদৌ আশা করা যাইতে পারে না। তাই গ্রীকদের 
তত্বীয় বিজ্ঞানের উঁজ্জবল্যের পাশে তাহাদের ফাঁলত বিজ্ঞানের দশীপ্তহনতা নিতান্তই প্রকট ঠেকে। 

তাবপর কালেভদ্রে এই অনাদৃত ফলিত বিজ্ঞানের সামান্য কিছ; উন্নীত যাঁদও বা হইয়া 
থাকে, এ সম্বন্ধে যথেন্ট গবেষণার অভাবে তাহাও আমাদের জানা নাই। তত্ীয় বিজ্ঞানের 
ইাতহাস উদ্ধারে যের্প দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা ও পাশ্ডিতদের লড়াই হইয়াছে এবং তাহার 
ফলে এ সম্বন্ধে বহু সমস্যার মীমাংসায় পেশছানো যেমন সম্ভবপর হইয়াছে, ফলিত বিজ্ঞানের 
ইতিহাস উদ্ধারে সেরুপ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। টেক্নলাঁজর ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কাজ 
হইয়াছে খুবই অজপ; ইহার গুরুত্ব উপলাব্ধও অপেক্ষাকৃত সাম্প্রাতক ব্যাপার। টেক্নলজি 
ও ফাঁলত বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার দ্বারা বহঃ মুল্যবান ও অপ্রত্যাশিত তথ্যের 
যে সম্ধান মাঁলবে এইরূপ আশা করা অযৌন্তিক নহে। 

সাধারণভাবে বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা প্রাচীনকালে উপলব্ধ না হইলেও, যুদ্ধে, 
ধর্ম ব্যাপারে ও যাদযাবদ্যার অন:প্রেরণায ক্ষ্রু বৃহৎ নানাবিধ যাল্লিক আঁবম্কারের অনেক দদ্টান্ত 
জাছে। অবশ্য যুদ্ধও একপ্রকার সামাজিক ঘটনা; ধর্ম ও যাদুবদ্যাও সমাজাশ্রয়ী। সেইদিক 
দিয়া বিচার করিলে যুদ্ধ, ধর্ম ও যাদৃবিদ্যার প্রয়োজনে সংঘটিত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক আঁবচ্কার 
সামাজিক কারণেও অনুপ্রাণিত বটে। তবে এইর্প ব্যাপক অর্থ না করাই ভাল। হযচ্ধ, ধর্ম বা 
যাদাদ্যার খাতিরে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ ঘটিতে দেখা গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা বা 
আক্রমণ, প্রতারণা ও অর্থকরী মনোবৃত্তির চাঁরতার্থতা। সমগ্রভাবে মানুষের কল্যাণ, সমাজের 
উল্নাত ও অগ্রগতি তাহার উদ্দেশ্য নহে । যুদ্ধে শত্রুর বিনাশ-সাধনের উদ্দেশোই হউক অথবা 
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ধর্মন্ধতার সুযোগ লইয়া মানুষকে প্রতারণা কারবার উদ্দেশ্যেই হউক, এইসব যাল্তিক আবিচ্কার 
একেবারে বৃথা যায় নাই। শেষ পযন্ত কোন না কোন উপায়ে এইসব আঁবচ্কার যে মানুষের 
উপকারে লাগিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য । 

আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের যুগে এই ধরনের যান্তিক আবিষ্কারের দ্বারা যাঁহারা ইতিহাসে 
প্রাসাম্ধলাভ কারয়াছেন স্টোসবিয়াস্, ফিলো ও হণগরো তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য । 

স্টোসাবয়াস্ (আনমমানিক খুশঃ পঃ ২৮৫-২২২) 

আলেকজান্দ্রীয় ক্ষৌরকারের পত্র নীচকুলোম্ভব স্টৌসাবয়াস্ জলঘাঁড়, জলতরষ্গা ও 
নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় যন্তের আবিচ্কাব ও উন্নতির জন্য বিখ্যাত। আলেকজান্দ্রয় 
যল্তাবদ্যার তিনিই প্রাতিষ্ঠাতা। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের বিশেষ কিছুই সংরাক্ষত হয় নাই। 
সুপ্রীসদ্ধ রোমক লেখক 'ভিপ্রভয়াস্ ও প্লানর গ্রন্থ হইতে তাঁহাব আবচ্কারের কথা জানা 
যায়। আাঁত অঙ্প বয়স হইতেই তিনি উদ্ভাবনী শান্তর পারচয় দেন। ক্ষৌরকার্ের সাবিধার জন্য 
যাল্ত্িক উপায়ে আয়না উপরে উঠাইতে বা নীচে নামাইতে অথবা যে কোন ভাবে ইহাকে সংস্থাপন 
কারবার উদ্দেশ্যে একটি দাঁড়র প্রা্তভাগে এক খণ্ড সীঁসা ঝুলাইবার ব্যবস্থা করেন। সধীসক 
খণ্ডের সাহায্যে আয়নার ভারসাম্য নিয়ান্ঘত করা হইত। সাঁসক খণ্ডটিকে একটি পাইপের মধ্যে 
উঠা-নামা করানো হইত। এইরূপ পরীক্ষা কারবার সময [তান লক্ষ্য করেন যে সখসক খণ্ডটি 
উপর হইতে নীচে নামবার সময় প্রায় প্রত্যেকবারই পাইপের মধ্য হইতে একপ্রকার ধান 'ির্গত 
হইতেছে। এইরুপ ধনি সষ্ট তাঁহার কাছে রহস্য মনে হইল। এই আঁভজ্তার সূত্র অবলম্বন 
ও এ সম্বন্ধে ক্লমাগত পরাক্ষা করিয়া তান শেষ পযন্ত এক জলতরঞের আঁবদ্কার করেন। 
জলতরঙ্গ যান্তিক উপায়ে সঙ্গীত সাষ্টব এক আভনব আবিজ্কার। ফাঁরংটন- 'লাখিয়াছেন, 
সভ্যতার হীতহাসে জলতরঙ্গ প্রীতি শব্দ্যন্তের আবিষ্কার বিশেষ গ্যরুত্বপূর্ণ।* 

জলঘাঁড় ঃ স্টোসাবসেব সবশ্রেষ্ঠ আবিচ্কার জলঘাঁড়। ভিষ্র,ভিয়াস 16 010%- 
10/1/৫-য় এই জলঘাঁড়র এক বর্ণনা 'লাঁপবদ্ধ করিযাছেন। ৯৪-১নং চিন্নে এই জলঘাঁড়র 
যাল্তিক কৌশল বুঝানো হইয়াছে। 4 পার হইতে ৫. পান্লে একটি সরু নল -র মধ্য দয়া 
আঁত ধীবে অথচ সমান বেগে জল প্রবেশ করানো হয়। নলের মুখ যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত বা 

বন্ধ না হয় তজ্জন্য স্বর্ণ বা মানম্ন্তা জাতীষ মূল্যবান পদার্থীনারমত নল ব্যবহৃত হয়। 
€ পান্তাটর মধ্যে সোলা বা সোলা জাতী ভাসমান একটি চাকাঁত 1) থাকে- % সোলার 
কেন্দরপথলে একাঁট দণ্ডাযমান শলাকা। এই শলাকার অগ্রভাগের কিছুটা অংশ আতি সক্ষ্ন 
দন্তবিশিষ্ট। % একটি দন্তাবাশস্ট ক্ষুদ্র চাকা; ঘাঁড়র বলষের কেন্দ্রপ্থলে এই চাকা 
অবাস্থত। £ শলাকার গুণ ও % চাকার দাঁতগ:লি একই মাপের তৈরখ, সুতরাং শলাকার 

গুণ ও চাকার দাঁতি পরস্পর খাঁজে খাঁজে লাগয়া থাকে। এখন ৪ নলের ঘুখ হইতে 'নর্গত 
জল ক্লমাগত & পান্নে জমবার ফলে ভাসমান সোলার চাকাতাঁট ধরে ধারে উপরের দিকে 
উঠিতে থাঁকবে। সেই সঙ্গে £ শলাকাটি। প্রান্তভাগের সহিত সংলগন £' চাকণতও ধশরে 

ধীরে ঘাঁরতে থাকিবে । বলযের প্রান্তদেশে দাগ কাটিযা সময় চিহনত করা থাকে; ফ্লাচাকার 
সংলগ্ন কাঁটা £ অনায়াসেই সময় নিদেশি কাঁরতে সক্ষম । 

স্টৌসবিয়াস্ তাঁহার পারকজ্পিত জলঘাঁড়ব ঘণ্টাব মেয়াদ সমান রাখতেন না। খ্বাতৃ- 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্চো মেয়াদও তিনি বদলাইতেন। তারপর দিন ও রাশ তিনি সমান 
১২ ভাগে ভাগ করেন। ফলে গ্রীজ্মকালে দিনের বেলাষ ঘন্টার মেয়াদ শশতকালের দিবাভাগের 
ঘণ্টা অপেক্ষা দীর্ঘতর হইত। ধতু-পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার দৈর্ঘ্য যাহাতে আপনা 
হইতেই পাঁরবার্তত হয় তদ্দ্দেশ্যে গোলাকার সমতল চাকৃতির বদলে তিনি একটি সাম 
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ব্যবহার করেন। এই দ্রামটি আসলে একাঁট ফাঁকা 'সিলিন্ডার। ইহার গায়ে খাড়াইভাবে 
সমান দূরত্বে বারোটি সরল রেখা টানা আছে বৎসরের বারো মাসের জন্য। এই বারোটি উল্লম্ব 
রেখাকে ছেদ কাঁরয়া এবং ভ্রামটিকে গোলভাবে াঁরয়া আবার বারোটি রেখার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। দ্বিতীয়োস্ত রেখাগুলির পারস্পারক দূরত্ব প্রায় সমান হইলেও কিছ পার্থক্য 

রথ । 
নি রর 
| তর রর উহ ? 
হে ২২২২ ২ ৮7২২ 
7777 [টা ভা ২ ২ ঢ্ঠ উই ৫ ই 
77271 

৮০০7 শক মির 4০: ৯ ০ দি শান 

৯৪। স্টোঁসাবিযাসের জলঘাঁড়। 

আছে (ঁচত্রে ৯৪-২)। ইহাদের দ্বারা দিনের অথবা রাত্রির ১২ ঘণ্টা বুঝাইতেছে। বংসরের 
বিভিন্ন মাস 'নর্দেশক উল্লম্ব রেখাগীলর উপর অনুভূমিক রেখাগনীলর দূরত্বের পার্থক্য হেতু 
ধতু-পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাও দশর্ঘ বা হুস্ব হইয়া থাকে। 

জলতরঞ্গ ও জলঘাড় ছাড়া যুদ্ধে ব্যবহার্য নানাপ্রকার 'নক্ষেপক যন্ত্র, পাম্প, আগুন 
নিভাইবার একপ্রকার ইঞ্জিন ইত্যাদ নানাবিধ আঁবদ্কারের জন্যও স্টোসিবিয়াস্ বিখ্যাত। 
বায়্র চাপের ধর্ম সুকৌশলে ব্যবহার করিয়া তানি 'নক্ষেপক অস্ম, পাম্প ও আগ্নানবারক 
যল্ম উদ্ভাবন করেন। ভিট্রভিয়াসের মতে চ্টোসবিয়াসই সম্ভবতঃ বায়র চাপ ও তজ্জনিত 
ধর্মের আঁবজ্কর্তা। 'তাঁন িখিয়াছেনঃ 
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ফিলো 

ন্টোসবিয়াসের সমসামায়ক বাইজান্টয়ামের ফিলোও নানাবিধ যাঁল্লক আবিৎকারের জন্য 
খ্যাত। বলাবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার এক বৃহৎ গ্রন্থের দকছ্ ছু অংশ এখন পর্যন্ত সংরাক্ষত 

40185) মা টিলা জি গারএ6০৫ 0 গাধার? 
৫56 08080 8৮ খাতে চি রা 0128.8 চি 31171716474 
ঠাস তে রা ধ&৫নি মিন 0 মান 
হিট ০91৭ ওর পে 109050850 2চামী 6.2 বি 
সিট ০4৫ ৭০ তে রি ডি ১ 880 

৯৫। দ্বাদশ-্রযাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত 'িলোর গ্রন্থে এক গ্রক 
সংস্করণে এই চিন্রাটি দেখা যায়। উত্তাপ প্রয়োগে বাধু গকরপ 

স্ফীত হয, এই যন্মের দ্বারা তাহা দেখানো 

আছে। লিভার, বন্দর-নিম্মণ, অটোম্যাটা-ীনর্মাণ, বায়ুর চাপ ব্যবহার কাবয়া নানাব্প যন্দ 
তৈয়ারী কারবার কৌশল ইত্যাঁদ এই গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে। 

হখরো বা হেরণ- আনুমানিক খুখঃ পঃ ১৫০ ৫2); আনমানিক ২৫০ খুশচ্টাব্দ) 

খুগঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ট্টসাবযাস্, ফিলো প্রমুখ পদার্থাবদ ও বলাবিদ্যা- 
বিশারদগণ যান্মক আবিচ্কারের যে আদর্শ স্থাপন করেন, মেই আদরের চরম পারণাতি 
আমরা দৌখতে পাই হশীরোর বৈজ্ঞাঁনক গবেষণায় ও আঁবচ্কারে। এইসব গবেষণায় 'তাঁন 
স্টোসবিয়াসূ-প্রদার্শত পথই অনুসরণ করেন। ভিয়েনায় প্রা্ত তাহার লাখিত 72101061৫6 
গ্রন্থে স্টোসাঁধয়াসের নিকট এই ধণ তান অকপটে স্বীকার কারষাছেন। বহু ক্ষেত্রে তিনি 
গুরুর প্রদর্শিত নীতি ও পম্ধাত হুবহু অনূসরণ কারয়া একই জাতীয় আবিদ্কারের 
উন্নাতিসাধনে প্রবৃত্ত হন। হখরো এক উন্নত ও তৈয়ারণ বলাবদ্যা হাতে পাইয়াছিলেন এবং 
নিজ প্রাতিভাবলে সেই বিদ্যাকে নানাভাবে উন্নততর ও সমদ্ধতর করিযাছিলেন। গবেষণার 
মৌলকতা ও প্রাচুর্য, অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিশবকোষের মত রচনা প্রভীতি নানা দিক বিচার 
কারলে দেখা যাইবে, যন্্রাবদ্যায় হণরো প্রাচখীন গ্রগকদের মধ্যে, সম্ভবতঃ জমরগ্র প্রাচীন সভা 

জাতির মধ্যে, সবশ্রেম্ঠ বিজ্ঞানী ও আবিহ্কারক ছিলেন। জ্যামাতিতেও তাঁহার ব্যংপান্ত 

ছিল প্রথম শ্রেণীর। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল প্রধানতঃ ফলিত জ্যামিতি। 
হখরোর তারিখ সম্বন্ধে এীতহাসিকেরা এখন পযন্ত একমত হইতে পারেন নাই। ষে 

দল হখরোর জশবদ্দশার আঁধকতর প্রাচীনতায় এবং যে দল ইহার ঠিক বিপরাঁতাঁটতে 

₹% ড100৮105, 106 ৫1071116014, [০ 5111, 2 & 4) ২ 911) কু 

৩৯ 



২৪২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

বধ্বাসী, এই দৃই দলের প্রস্তাবিত তারিখের মধ্যে প্রায় চাঁরশত বংসরের প্রভেদ দেখা 
যায়। প্রথমোন্তদের মতে, ?িতনি খু পৃঃ ১৫০ অন্দে জাঁবিত ছিলেন) দ্বিতয় দলের 
মতে, তান খাঁষ্টাব্দ তৃতীয় শতকে জীবত ছিলেন। এই শেষোস্ত দল দেখাইয়াছেন যে, 
ভিষ্ুভিয়াস্ বা স্লিনি কাহারও কোন গ্রন্থেই হখরোর উল্লেখ পাওয়া যায় না।* যাঁহারা 
হাঁরোর কাল খষ্টাব্দ তৃতীয় শতক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের গবেষণা অপেক্ষাকৃত 
সাম্প্রতিক এবং সম্ভবতঃ আঁধকতর নিভ'রষোগ্য। 

্ন্থ-পারিচয়ঃ হণরোর 'লাখত যল্মুবিদ্যা-বিষয়ক যে সমস্ত পস্তকের কথা জানা যায় 
তন্মধ্যে £726%7701804514460770101961106  73210%06/04 0%6£7086111566 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই তিনখানি গ্রম্থই গ্রক ভাষায় লিখিত। 17610170110 -তে 
সাইফন, ফোয়ারা €হশীরোর ফোয়ারা), জলতরঙ্গ ও আগ্দনে ইঞ্জিন, বাষ্পশান্তর প্রয়োগের 
দ্বারা উদ্ভাবিত নানাবিধ যন্ম প্রভৃতির বর্ণনা ও আলোচনা আছে। য্্ম্ধে বলাবদ্যার নানাবিধ 
প্রয়োগ ও যাদ্নিক আবিচ্কারের কথা 361019£/24 -তে 'লাপবদ্ধ। এই গ্রন্থ প্রধানতঃ 
দ্টোসবিয়াসের গবেষণা অবলম্বনে রচিত। ইহা ছাড়া 74607?710$ (বলাবদ্যা) তাঁহার 
আর একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থাটি একমান্ন আরব ভাষাতেই সংরাক্ষত আছে; 
কুদ্তা ইব্্ন্ লুকা ইহার আরবী অনুবাদক । প্রচশীন আলেকজান্দ্য়ার ব্যবহারিক জাঁবনে 
যে প্রধান পাঁচটি যন্যের ব্যবহার দেখা যায়_যেমন, চাকা ও চাকার অক্ষদণ্ড, ?িলভার, কাপ 
(১8116/), কাঁলক (৮০৪০) ও স্কু--তাহার প্রত্যেকটি বিষয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। 

গ্রীকদের যাঁল্লক আবিচ্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও রণকৌশলের সহায়তা করা, 
সম্ভবপর হইলে লোকের মনোরঞ্জন করা, অথবা ভোজবাজণী, যাদুবিদ্যা প্রভাতিতে সাধারণ 
লোকের অজ্ঞতা ও কৌতূহলের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নানারুপ আপাত আশ্চর্য পরণক্ষার 
অবতারণা কারয়া লোক ঠকানো। ধর্মব্যবসায়ীরা এইরূপ বৈজ্ঞানিক যাদুবিদ্যার বিশেষ ভন্ত ছিল 
এবং মন্দিরের নানা ব্যাপারে ও আনষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে ইহার ব্যবহারের দ্বারা প্রচুর লাভবান 
হইত। হণীরোর আবিচ্কার এই জাতীয় প্রয়োগের প্রকৃষ্ট দঙ্টান্ত। লোকে যাহাতে পরণক্ষার 
ফলাফল দেখিয়া বিস্ময়ে সম্পূর্ণরূপে বিহনল হইতে পারে তজ্জন্য তানি নানারপ কোঁশল 
অবলম্বন করিতেন এবং পরীক্ষার মূল নীতিটি সযক্কে সর্বদা সর্বসাধারণের দূষ্টির অন্তরালে 
গুপ্ত রাখিতেন। লোকে শুধু বাহিরের ব্যাপারাটই দেখিত, ভিতরে কি হইতেছে তাহা 
দেখিতে বা জানতে পারত না। 178%7)0/104-তে এইরূপ ৭০ কি ৮০টি যাল্লিক 
কৌশলের আলোচনা আছে। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাঁজক জলপান্রের কথা ধরা যাক-। ম্যাজিক 
জলপান্ের সঙ্গো একটি শঙ্ লাগানো থাকে; এই শিঙ্-এর মধ্যে ইচ্ছামত যে কোন পানশয় 
চাহিলেই পাওয়া যাইবে। জল চাঁহলে জল মদা চাহিলে মদ্া তথবা অন্য কোন প্রকার 
গানীয় ইচ্ছা কারলে সেই পানশয়। একপ্রকার রাক্ষুসে কলসশ তান এমনভাবে তৈয়ার 
করেন যে, ইহাতে ষতই জল ঢালা হউক না কেন, দিতেই জল উপহ্থাইয়া পাঁড়বে না। 
এক জোড়া ম্যাজক জলপান্রের (11800791710) 19) বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইহার 
যে কোন একটিকে সম্পূর্ণ ভার্ত না করা পর্ধণত কোন পার দিয়াই জল বাঁহর হইবে না; 
অথচ ভার্ত হওয়ামান্র একাঁট হইতে জল ও অপরাঁট হইতে মদ্য নির্গত হইবে। এই সমস্তই 
সাইফনের কারসাজি; নানাভাবে এক বা একাধিক সাইফন ব্যবহার কাঁরয়া এবং সেগৃলিকে 
সুকৌশলে গোপন রাখয়া এইসব ম্যাজিক ও ভোজবাজধ দেখানো হইত। 

+ 17670, 11016%৩৮ 151906 12367010760, 61006 07 ড0০ত০$ ০ 2109, 
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হীরো ২৪৩ 

044০0%006 নামক আর একখানি গ্রচ্থে নানাবধ আয়নার ম্যাজিক বার্ণত আছে। 
নানা ধরনের ও বাঁভন্ন অবস্থায় একাধক আয়না সাজাইয়া দর্শককে [িকটবর্তশ হইবার 
সুযোগ দিলে, সে দৌখতে পাইবে তাহার মাথা নশচে ও পা উপরের দিকে উঠিগা গিয়াছে; 
দুই চক্ষূর বদলে তিন চচ্ষ: হইয়াছে; এবং একের জায়গায় দুইটি নাঁসকা মুখমণ্ডলকে 
বীঁভংস কারয়া তুলিয়াছে। আযনার আর একাঁট কারসাঁজর ফলে দর্শক দৌখতে পাইত 

(১) (২) 

৯৬। হগরো উদ্ভাবত কয়েকাঁট যম্ঘ। (১) পাব বার িতরণের যল্ম; উপরের 
'ছদ্রুপথে মুদ্রা প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা দ্ুষ্টব্য। (২) বাম্পষল্্ বা টার্বাইন; নীচের 
পাত্রে জল গরম কারবার ব্যবস্থা; উপরের ফাঁপা গোলকের মধ্য হইতে বেগে বাষ্প 

'নর্গমের ফলে গোলকাঁট আবার্তত হইয়া থাকে। 

যেন গ্রীক পুরাণে বার্ণত িউস্ূদেবের 'ছন্ন মুণ্ড হইতে পাল্লাস্ নির্গত হইতেছে ।* 
কিরুপে আয়নাগদীলকে সাজাইলে দর্শকের এরূপ ভ্রম জন্মতে পারে তাহার 'নদেশ এই 
গ্রন্থে আছে। এক সময়ে এই 0৫৫০9%/£04-কে টউলেমীর 00%//0-এর একটি অংশরূপে 
গণ্য করা হইত; এখন সে ধারণা পারত্যন্ত হইয়াছে। 

হণীরোর বলাবদ্যার সবটুকুই অবশ্য ম্যাঁজক নয়। উপারিউন্ত নানাবধ কারসাজর বর্ণনার 
ফাঁকে ফাঁকে মৌলিক ও গুরত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরাক্ষার বহু আলোচনাও প্রচ্ছম্ন আছে। 
বাতাস যে একপ্রকার পদার্থ এবং ইহার অস্তিত্ব আছে, তাহা প্রমাণ কারবার জন্য তান সহদ্কে 
একাঁট পান্রকে নীচের দিকে মুখ কাঁরয়া সোজাসুজি জলের মধ্যে ডুবাইবার চেষ্টা কারলে 
দেখা গেল পান্নাট ডুবিতেছে না, কিসের যেন বাধা পাইতেছে। "তান বাঁললেন. পান্রস্থ বায়? 
বাহর হইতে না পারিয়া বাধার সৃস্টি কারতেছে। বায়ুর যে 'স্থিতিস্থাপকতা আছে তাহাও 
তান প্রমাণ করেন। এইগুলি হশীরোর আদর্শ বৈজ্ঞানিক পরাক্ষার দষ্টান্ত। তবে 
কতকগুলি বিষয়ে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণাও তান পোষণ কারতেন। যেমন, শিলাজতু ও 
ক্দমজল হইতে মান্তকার রূপান্তর। কোন জলমখ্ন পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়; ছাড়া পাইয়া 
বাহির হইলে তাহা আবার জলেই পর্যবাঁসত হয়, ইত্যাঁদ। 

ব্যবহারিক জ্যামিতি, পাঁরামাতি£ জ্যামীত ও গণিত সম্বন্ধেও হরোর গবেষণা প্রসিষ্ধ। 
ইউকরিড্, আযাপোলোনিয়াস্ প্রমূখ পূৰতিন গ্রণক গাঁণতজ্ঞদের মত তাঁহার জ্যাঁমতি কেবলমার 

%[0801700116, 44715191901 710£20 ৫714 £8067777677101 50267706, ৬০1. [, 
719১, 
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আনুমানিক ও বিশ্লেষণমূলক নহে; যাশ্বিক আঁবিদ্কারকের হাতে পাঁড়য়া সেই জ্যামাতি 

মানাদকে নানা ব্যবহারিক সার্থকতা লাভ কাঁরয়াছল। তাঁহার রচিত 216//06, 

1)61711/807065,  ০০69716171,  0694965 54616016170, 71677520126, 

1890 06107104$, 4)101118 প্রভীত গ্রন্থের আলেচ্য বিষয় জ্যামীত। ইহার 

গবগূল গ্রীকভাষায় লাখত এবং টানার এক্ষণে সংরাক্ষিত আছে। 4461702 ই 

ইহাদের মধ্যে সবশেষ পরবর্তীকালের লেখকদের ভুল ব্াঝবার ফলে ও সঞ্কলনের দোষে 

অনান্য গ্রন্থের যেরূপ বিকাতি ঘটিয়াঁছল ইহার ক্ষেত্রে সেরূপ কোন বিকীতি ঘটে নাই। 

হখরো যে কত বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন, এই গ্রন্থ তাহার এক মস্ত বড় প্রমাণও বটে* ১৮৯৬ 

থুপষ্টাব্দে শোয়েন (1২, 50110170) কন্স্তান্তিনোপূলে এই গ্রন্থের এক পাশ্ডুলাপ 
আবিদ্কার করেন। যেসব সংখ্যার বগমূল একটি পূর্ণসংখ্যা নহে, এইরূপ সংখ্যার 
কতদূর পযন্ত নির্ভূল বর্গমূল 'নর্ণয় করা যায়, তাহার একাট সাধারণ পদ্ধাতর আলোচনা 
এই গ্রন্থে আছে। এই পদ্ধাতর নাম ১1100655156 4১])0)0%17070107. বা দ্রুমিক 

আসন্নতার নিয়ম। এই নিয়ম প্রয়োগ কাঁরয়া যেসব সংখ্যার ঘনমূল পর্ণসংখ্যা নহে, 
তাহাদেরও ঘনমূল 'তানি 'নর্ণয় করেন! 

উপারিউন্ত অন্যান্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু পারামীত বা ক্ষে্রবিজ্ঞান (01501801017) 
1):91)/1৫ তে জীমর মাপজোখের কাজে তখনকার 'দনে ব্যবহৃত নানাপ্রকার যল্তের বর্ণনা 
আছে। এইরূপ একটি যন্ত্র ডাই-অপাদ্রা (ইহার নামান;সারেই গ্রন্থের নামকরণ) অনেকটা 
অধুনা ব্যবহৃত থওডোলাইটের মত। এই যন্রে একটি দণ্ডের উপর ৮ অথবা ৯ কট 
লম্বা একটি তন্তা বসানো থাকে; তন্তাঁটকে অর্ধবৃন্তাকারে ঘুবানো যায়। স্ক্রু, দাঁত-বসানো 
চাকা প্রভতির সাহায্যে তন্তাঁটিকে ঘুরাইবার ব্যবস্থা। তন্তার লেভ্ল বা অন.ভ্টমক "নির্ণয় 
কারবার উদ্দেশ্যে লেভ্ল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সরল রেখায় কোন বস্তু নিরীক্ষণের 
জন্য তত্তার দুই প্রান্তে আই-ীপসূত (৫5-0100৫) বা লেন্স্ ব্যবহৃত হইত। ইহা 
আঁবকল এক আধুনিক থিওডোলাইটের বর্ণনা। পাহাড় কাটয়া টানেল তৈয়ারীর কার্যে 
গর্ত খঃড়িয়া খাড়াইভাবে কোন দণ্ড প্রবেশ করাইতে, জমির ভিতর প্রবেশ না কীরয়া বাহর 

হইতেই তাহার মাপ নির্ণয় কারবার ব্যাপারে ডাই-অপ্ত্রার ব্যবহার বশদভানে এই গ্রন্থে 

বার্ণত আছে। 
বলা বাহূলা, এই প্রকার কার্যে তাঁহাকে সর্বদাই জ্যামাতর প্রয়োগ কারতে হইত। 

এই প্রসঙ্গে তান ত্রিভুজের ক্ষেত্ফল নির্ণয় করবার জন্য একটি সত্র আবিষ্কার করেন। 
এই বিখ্যাত সম্রাট হইতেছে +₹-_ 

হি 
টিন হা 

ইউব্লিডে ইহার প্রমাণ নাই। হণীরো ইহা প্রমাণ করেন। 
উপাঁরউন্ত সং্রাটর উপর হশরো এইরূপ গুরুত্ব আরোপ কাঁরতেন যে. ইহার প্রমাণ 

1)101)16 ও 0৪০৫৪6$/%-তে পাওয়া যায় এবং ইহার উল্লেখ তাঁহার লাখত পারামাভ 

বিষয়ক প্রায় প্রত্যেক গ্রল্খেই আছে। বহু শতাব্দী পযণ্তি হশরোর পাঁরমাতি প্রামাণিক গ্রন্থ 
ধহসাবে পারগণিত হইয়াছিল। যৃগপরম্পরায় পাঁরদর্শকেরা জাঁরপের কাজে তাঁহার পদ্ধাত, 
নিয়ম ও ফরমূলা চোখ বুজিয়া প্রয়োগ কাঁরয়া গিয়াছে। 

মরহারিক বার প্রতি হারোর এই গুরু আরোপ ল্য করা অনেকে মনে ফরেন 

* 15770010700 81116771780) 2. ৯.176017 কতৃকি লিখিত টিন ্ 

44128070716) শীর্ষক প্রবন্ধে দু্টব্য। 
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যে, মিশরীয় বিজ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা তাঁহাকে বশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রচীন গ্রগকদের 
বিশুদ্ধ গণিত ও দর্শনামাশ্রত বিজ্ঞানের আদর্শ হইতে "তান যে অনেকথাঁন সাঁরয়া 
আসিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই দর্শনে বতরাগ রোমকরা ইউক্রিড ও 
আক্কিমাডিসের জ্যামাতির অপেক্ষা হীরোর জ্যামিতিকেই আঁধকতর প্রয়োজনশয় ও গুরত্বপূর্ণ 
মনে কারয়াছল। গ্রশক গাঁণত অধ্যয়ন যখন তাহারা অপাঁরহার! মনে করিল, বনা দ্বিধায় 
তাহারা হারোর জ্যামাঁতকেই বাঁছয়া লইয়াছল। 

৬'৬। গ্রীক রসায়ন__আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া-__কিমিয়ার আঁদ ইতিহাস 

রসায়নে গ্রকদের অনগ্রসরতা অগপ্রত্যাঁশত নহে। এই বিদ্যা একাম্তভাবেই পরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের উপর নিভ'রশীল। যে জাতিব জ্ঞানী, গুণী ও বিদগ্ধ সমাজ বস্তু লইযা হাতে- 
কলমে কাজ করাকে নীচু কাজ মনে করে, তাহাদের হাতে আর যাহাই হউক রসায়নের উন্নত 
সম্ভবপর নহে। 

রসায়নের একটি তত্তীয় দিকও আছে। তাহা হইতেছে বস্তুর গঠন-বৈচিত্ের রহস্া 
উপলাব্ধর দিক। গ্রিক দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই এই বিষধেব প্রীতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। 
বস্তুর প্রাথামক উপাদান সম্বন্ধে মাইলেশীয় দাশশীনকদের জজ্পনা-কঙ্পনা, আয়োনীয় 
'লিউীসপ্পাস ও 1ডমোক্লিটাসের আণবিক তত্ব, এম্পডকলেস্ ও আারষ্টটবলের চাঁর মৌলক 
উপাদান-তত্ত এবং আন, বস্তুর দহন প্রীতি বষয়ে থিওফ্রেস্টাসের গবেষণা তত্বীয় রসাযনকে 
যে 'িবশেষভাবে সমৃদ্ধ কারয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

গ্রীকদের কয়েক সহম্র বংসর পূর্ব হইতে ব্যাধিলনীয় ও মিশরীয় কাবগরেরা ধাতু 
নি্কাশন বিদ্যায়, কাচ-শিজ্পে ও নানাবিধ রঞ্জক দ্রব্য উৎপাদনে আশ্চর্য নৈপুণোর পাঁরচয় 'দিয়া 

৯৩। প্রাচণন গ্রীসে খানর কাজের একটি চির পোর্ের গায়ে অঙ্কিত একটি চিত্র হইতে)। 

আঁসিয়াছিল। এই জাতীয় কারিগারাবদ্যার প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা হইতে ভূমধ্যসাগরাঁয় অঞ্চলের 
গ্রকপর্ব প্রাচপন জাতিরা খনিজ, তাগ্্, লৌহ ও দস্তার অক্সাইড্ঘটিত লবণ এবং নানাবিধ 
উ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ দ্রব্য সম্বন্ধে উন্নত ধরনের জ্ঞান ও ইহাদের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে দক্ষতা 



২৪৬ বিজঞানের ইতিহাল 

অঞ্জন করিয়াছিল। গ্রীকরাও মিশরীয়দের এইসব ব্যবহারিকবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। 

তাহাদের খাঁনজ শিল্প, বিশেষতঃ রোৌপা-খানজ শিক্প, ইতিহাস-্রাসদ্ধ। হিরোডোটাস্ 

লারয়াম, থ্যাসোস্, িফ্নোস্, দামাস্িয়াম, পায়োনয়া প্রীত স্থানের রোপা-খনির উল্লেখ 
করিয়াছেন। এথেন্সে রজত মূদ্রা প্রচলনের ও মদ্রা-সংস্কারের মাধ্যমে বঝাবসায়-বাণিজ্যে 
সাফল্য লাভের পশ্চাতে ছিল আ্যাঁটকার এই রোপ্য-খানিজ সম্পদ। এই রজত মদ্রার কল্যাণেই 
থোমস্টকৃল্স্ তাঁহার নৌবহর নির্মাণের পাঁরকজ্পনাকে কার্যকরী কারয়া স্যালামসে 
পারসিকদের আকুমণ প্রতিহত কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তথাপি ধাতুশিল্পে বা অন্যান্য কারিগারাবদ্যায় গ্রীকরা কোনাঁদনই মিশরীয়, 'ফানিশীয় 
প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের স্বভাবজ দক্ষতা আয়ন্ত কাঁরতে পারে নাই। আ্যাটিকায় এইসব কাজের 
ভার প্রধানতঃ (বিদেশী কারগর ও ক্রীতদাসের উপর ন্যস্ত হইয়াছল। লারয়ামের প্রাসম্ধ 
রোপ্-খান ছিল মিশরীয়দের পারচালনাধীনে। থ্যাসোসের রোপ্য-খাঁন সম্বন্ধে হিরোডোটাস্ 
'লিখিয়াছেন, ইহা জনৈক িফনিশীয় খাঁন-সম্ধানীর আঁবজ্কার। তান আরও 'লাঁখয়াছেন, 
আ্যাটিকার প্রধান খাঁনগুলির অধিকাংশই ফিনিশীয়দের দ্বারা আবক্কৃত হইয়াছল ।* 
ধাতাশজ্পে ও ফলিত রসায়নে মিশরায়, ফিনিশীয় ও ব্যাঁবলনীয়দের এইরূপ উন্নাত সত্তেও 

তাহাদের মধ্যে কোন ভিমোক্রিটাস্, এীম্পডক্লেস্, আ্যারষ্টটল্ বা থিওফ্রেস্টাসের উদ্ভব হয় 
নাই। কেবল তততয় বিজ্ঞানধর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার কালে যেমন বিজ্ঞানের ট্ীত 
সম্ভবপর নহে, সেইরূপ কেবল কারগারাবিদ্যার স্তরে জ্ঞান আবদ্ধ থাঁকিলেও বিজ্ঞানের উন্নাতির 
কোন আশা থাকে না। মানুষ অভ্যাসবশে চিরাচারত পদ্ধাতকেই শুধু নকল কারয়া চলে, 
নৃতন জ্ঞানের সন্ধান দিতে অপারগ হয়। 

আলেকজান্দ্রীয় (কিমিয়া 

মিরার দাদ মারার 
হয়। এই মহানগরীতে মিশরায়দের ধাতু-নিম্কাশন, রঞ্জন, কাচ-নির্মাণ সংক্রান্ত সুপ্রাচীন 
কারগারাবিদ্যার প্রবল এঁতিহ্যের সাহত 'মাঁলত হয় কঙ্পনাপ্রবণ গ্রকদের নানা দাশশনক ও 
তত্বয় মতবাদ । কারিগাঁরাঁবদ্যার আঁভজ্ঞতা হইতে এতাঁদন বস্তুর বাহাক প্রভেদটাই বড় বিয়া 
মনে হইয়াঁছল। দার্শীনকদের তত্বীয় আলোচনা হইতে এখন ক্রমশঃই বস্তুর অন্তার্নাহত নাম্য 
ও এককত্ব প্রকট হইতে লাগল। স্লেটো বস্তুজগং সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অলণক বাঁলয়া উড়াইয়া 
[দলেও আপাতদ্াষ্উতে পদার্থ বলিয়া যাহাদের আমরা মনে কাঁর, মূলতঃ তাহারা প্রত্যেকেই 
এক। গুণ ও ধর্মের পার্থক্যহেতু পদার্থের প্রভেদ উপলব্ধ হয়। এই গুণ ও ধর্ম 
পাঁরবর্তনশীল। এইরূপ যাস্তর সম্প্রসারণ কাঁরয়া 'নাস্টক' নামে আর একদল দার্শীনক প্রচার 
করে যে একই ধাতুতে তৈয়ারী দৈহধারী মানুষ যেমন আত্মার উন্নতির দ্বারা অসদগৃণ বর্জন 
কারয়া সদগৃণের আঁধকারা হয়, সেইরূপ সকল ধাতুই স্বর্ণের উৎকৃষ্ট ধর্ম ও গৃণ লাভ করিতে 
চেক্টা করে। সৃতরাং গুণ ও ধর্মের পাঁরবর্তন সাধন কারিয়া নিকৃষ্ট ধাতুকেও উৎকৃন্ট ধাতুতে 
পর্যবাঁসত করা সম্ভবপর । একাঁট উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি বুঝানো সহজ হইবে। সেই সময় 
জানা ছিল যে, নিকৃষ্ট ধাতুর উপর রঞ্জন কার্যে ব্যবহৃত বিদাহণ লবণ প্রয়োগ করিলে ধাতুর 
উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এখন কোন 'নিকৃষ্ট ধাতুর সাঁহত সামান্য পারিমাণ স্বর্ণ মিশাইয়া এই 
মিগ্র ধাতুর উপাঁরভাগ বিদাহণী লবণের দ্বারা ঈষং ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে দলে ধাতু স্বর্ণের রং ধারণ 
কারবে। নস্টিকরা বলিল, ইহা নিকৃষ্ট ধাতুর স্বর্ণে রূপান্তরের এক প্রকৃষ্ট দম্টাল্ত। 

পদার্থের এজাতায় রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা রাঁতিমত উত্তেজনাপূর্ণ ইহার দ্বারা 
কারিম উপায়ে দুর্লভ ও মহার্ঘ ধাতু, মাপ, মুক্তা ইত্যাঁদ দুব্য প্রস্তৃত কারবার ইচ্ছা বাধত হয়। 

কা, 42. 02, 74৫8. 67 716015 ড01. [7 0 888. 
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এইরূপ লোভনীয় সম্ভাবনার তীব্র আকর্ষণে একদল লোক ধাতু, লবন ও নানাবিধ যৌগিক 
পদার্থ সম্বন্ধে ব্যাপক পরাক্ষা ও গবেষণার কার্ধে আত্মনিয়োগ করে। শেষ পধন্ত তাহাদের 
উদ্দেশ্য সিম্ধ না হইলেও এই প্রচেষ্টা হইতেই রসায়নের আঁদ অবস্থা কিমিয়ার উদ্ভব হয়। 

ইংরেজী :01১6021507, ফরাসী 0017710' ইত্যাঁদ বাভন্ন ইউরোপীয় ভাষায় 
রসায়নের যেসব পারভাষা পাওয়া যায়, তাহা গ্রধক '0101013, বা ৯1 শব্দ হইতে 
উদ্ভূত। ২৯৬ খণীম্টাব্দে সম্পাট ডায়োর্লটিয়ান কিমিয়া সম্বন্ধে রচিত সমস্ত প্রাচীন পহাথপনন 
পোড়াইবার নির্দেশ দিয়া যে আদেশ জারি করেন, তাহাতে '21)61119' শব্দটির প্রথম ব্যবহার 

দেখা যায়। ইহা কোন গ্রীক শব্দ নহে; সম্ভবতঃ কোন মিশরীয় শব্দের গ্রণকরূপ। প্রান 
হায়রোঙ্লিফিকে ইহার অনুরূপ একটি শব্দ পাওয়া যায়; তাহার অর্থ এমশরীয় ববদ্যা'। 
মিশরায়দের ধারণা ছিল, হার্মেস্ শ্িসমেঁজসৃতস্ নামে এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন দৈবজ্ঞ 
মহাপুরুষ প্রথম এই বিদ্যা আবিচ্কার করেন। পরবতাঁকালে আরবরা '007018+ শব্দের পূর্বে 
[বশেষা-নরূপক আরবী শব্দ 21 যোগ কারয়া মিয়ার নাম “31010070))" রাখে। 

সম্ভবতঃ খনীম্টীয় প্রথম শতকের অনুরূপ সময় বা তাহার কছ পূর্বে আলেকজান্দরয়ায় 
কিমিয়ার চর্চা সুরু হইয়া থাকবে । এই সময়কার কিমিয়াবদ্দের মধ্যে নকল ডমোকিটাস্, 
মারিয়া নামে এক ইহুদী মাহলা বিজ্ঞানী ও জোপসমোসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিন 
কিমিয়াবিদের রচিত গ্রন্থ ছাড়া সমসময়ের কয়েকখানি প্যাঁপরাসও আঁবম্কৃত হইয়াছে । এইসব 
গ্রন্থ ও প্যাপরাস্ হইতে আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া সম্বন্ধে একটা সংস্পম্ট ধারণা করা এখন 
সম্ভবপর হইয়াছে। 

ভিমোক্রিটাস্£ কিমিয়াবদ্ ডিমোক্রিটাস ও আণগাঁবক মতবাদের উদ্যোস্তা আব্ডেরার 
ডিমোক্রিটাস্ এক বান্তি নহেন। পরমাণাবদ িমোক্রিটাস খুইঃ পূঃ পণ্চম শতাব্দীতে 
জশীবত ছিলেন; কাময়াবদ্ িমোক্রিটাসের তৎপরতা খাশষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে নিবদ্ধ। 
এজন্য শেষোস্ত বিজ্ঞানী অনেক সময় নকল িমোক্লিটাস্ নামে খ্যাত। তাঁহার (1১/1)5102 6 
14)54162) গ্রীক ভাষায় কিমিয়ার সর্বপ্রথম গ্রল্থ। কিমিয়া সম্বন্ধে তান আরও কয়েকখানি 

গ্রন্থ রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার গ্রন্থাবলশর কিছু কিছু অংশ ল্যাটিন ভাষায 
অনূদিত ও মাদ্রত হয়। সংপ্রাসদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক ও রসায়নের ধাতহাসিক বেথেলো 
লাইডেন ও স্টকহোম প্যাঁপরাসের বার্ণত বিষয়ের সাহত িমোক্রিটাসের রচনা ও বন্তব্য 
বিষয়ের মিল লক্ষ্য কাঁরয়া মনে করেন যে, নকল ডিমোক্রিটাস্ ও লাইডেন প্যাঁপরাসের 
রচয়িতা সমসময়ের ; অর্থাৎ উভয়েরই কাল খসজ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী। 

. মারিয়া ঃ নকল ডিমোক্রিটাসের সমসময়ে মারিয়া নামে এক ইহুদী 'কাময়াবিদের তৎপরতার 
কথা জানা যায়। তাঁহার রচনায় পাতন, উধ্বপাতন প্রড়ীত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। 
এইসব প্রক্রিয়া সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে সব যন্ত্রপাতি তখন ব্যবহৃত হইত, মারিয়া তাহারও 
বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। 

জোপসিমোল্£ জোসিমোস্ অলেকজান্দ্িয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কিমিয়াবিদ। খুশন্টাব্দ তৃতাঁয় 
শতকে মিশরের প্যানোপোলিস্ নামক স্থানে তাঁহার জল্ম হয়। কাময়া সম্বন্ধে গ্রঁক ভাষায় 
২৮ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট ঝিবকোষ তান প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে নিজস্ব গবেষণা ছাড়া 
তিনি তাঁহার পূববগামশ ও সমসাময়িক অন্যান্য কিমিয়াবিদদের পরণক্ষা, গবেষণা ও মতবাদ 
বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জোসিমোসের এই বিশ্বকোষ পরবতাঁকালের কিমিয়াচর্চাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বস্তৃতঃ প্রাচীন আলেকজান্দ্রীয়। তথা মধাপ্রাচোর 
কাময়া সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থ বিরল। 

জোসমোস্ নানা রাসায়নিক প্রক্িয়ার, যেমন গলন, ভস্মশকরণ, দ্রবণ, পারস্রাবণ, কেলাসন, 
উধর্বযপাতন, পাতন, ইত্যাদি, এবং এইসব প্রক্রিয়া সম্পাদনের উপযোগী নানাবিধ যন্পাঁতির 
বর্ণনা দিল্নাছেন। তাঁহার গ্রন্থে বার্ণতি রাসায়নিক ঘন্মপাতির কয়েকটি নমৃনা চিত্রে দেখানো 



২৪৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

হইল। বাতি, বালিখোলা (571)0-)2007), জলগাহা (/8167-)807), উল্মৃক্ত চৃল্ল? ইত্যাদি 

উত্তাপ প্রয়োগের নানা ধরনের কৌশলও তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা কাঁরয়াছেন। 

051100817৬3 
&৪5০ ৪৪17 

০৪ 4775 
পরবে কে 

6196 46769%/74184114/, 

0৭6০17017 59176604 0615811১ & 5668, 
80 41652711015 81701009615 91৫1. 

1187 ৫874 0000700103015 

2088166 476716 ৮1970 
181672766, 

2৬755 11 
4094 51070061 0811872707 
8৮0 0%%1 

৯৮। ল্যাটিন ভাষ্য অনূদিত ডিমোক্রটাসের একটি গ্রন্থের নামপন্র 
(মুদ্রণ-১৫৭২ খাান্টাব্দ)। 

উদ্বায়ী ও অনয্বায়ী পদার্থ সম্বন্ধে জোসিমোসের একরৃপ অস্পন্ট ধারণা জন্মিয়াছিল। 
উদ্বায়ী বস্তুদের তান 171০8171616 নাম 'দয়াছলেন। এইসব বস্তু হইতে অদৃশ্য বাচ্প 
নির্গত হয়; এই বাষ্প অনেক সময় ধাতুর উপর কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ [তানি বলেন যে, 
আর্সোনক, গম্ধক ও পারদ হইতে 'নর্গত বাষ্পের সংস্পর্শে আিলে অনেক ধাতুরই অজ্প-বিষ্তির 
রাসায়ানক পাঁরবর্তন সংঘাটত হয়। তান তাঁহার বিশ্বকোষের এক জায়গায় পারদ ও 
আর্সোনকের প্রস্তুত-প্রণালী লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন। তাম্ত্রেরে উপর আসেশীনকের রাসায়নিক 
ক্লিয়ার ফলে তাম্ন রৌপো পর্যবাঁসিত হয়, তাঁহার এই মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাতে কপার 
আর্সেনাইড্ নামে যে যৌগিক উৎপন্ন হয় রৌপ্যের মত তাহার শুভ্র বর্ণ লক্ষ্য কাঁরয়া সম্ভবতঃ 
তান এই মগ্তবা কাঁরয়া থাকিবেন। 

রাসায়নিক প্যাশপিরাস্ঃ আমরা যে সময়ের কথা বালতোছি, সে সময়ের গ্রখক ও 
আলেকজাল্রীয় কিমিয়া সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আর একটি নিভ'রযোগ্য সূত্র হইল লাইডেনের ও 
স্টকহোমের রাসায়নিক প্যাঁপরাস্। এই দুই প্যাঁপরাস: প্রকৃতপক্ষে একই প্যাঁপরাসের দুইটি 
পৃথক খণ্ড। ১৮২৮ খট্টাব্দে থিব্সের এক কবরের অভান্তরে ইহা আবিক্কৃত হয়। প্রথম 
খণ্ডাঁট লাইডেনের মিউাঁজয়ামে ও দ্বিতীয়টি স্টকহোমের মিউজিয়ামে এখন সধযয়ে সংরাক্ষত 
আছে। এজন্য 'মশরাঁয় প্যাঁপরাসের দুই অংশ যথাক্রমে লাইডেন ও স্টকহোম প্যাঁপরাস 
নামে পরিচিত। 
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প্যাপরাস্টি গ্রীক ভাষায় রচত। ইহার রচনা-কাল আনুমানক খাঁষ্টণয় তৃতীয় শতক। 

[াময়া সংক্রান্ত আলোচা বিষয়বস্তু অবশ্য অনেক প্রাচীনতর। সম্ভবতঃ ইহা কারিম ধাতব 

৯৯। জোঁসমোস্- কর্তৃক উীষ্লাখত তাঁহার সময়ে প্রচলিত কয়েকটি রাসায়নিক যন্তুপা
তি। 

ুবাদি নির্মাণে সুদক্ষ কোন স্বর্ণকারের স্মারক-লাপ বিশেষ। লাইডেন প্যাপিরাসে আসল 

্র্ণ, রৌপ্য ও এই দুই ধাতুর মিশ্রণে উৎপন্ন সংকর ধাতুর অনুকরণে কাতিম উপায
়ে কর্পে 

অনুরূপ ধাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহার নির্দেশ বার্ণত হইয়াছে। দূঞ্প্রাপ্য স্বাভাবিক মাশ, 

মূস্তা ও মূল্যবান রঞ্জকদ্দুব্যের অনুকরণে অনরূপ মাঁণ, মুক্তা ও রঞ্জক দুব্য প্রস্তৃত-বাধ স্টকহোম 

প্যাপিরাসের প্রধান আলোচা বিষয়। লাইডেন প্যাঁপরাসে বার্ণত এক পদ্ধতির নমুনা নিম্নে 

প্রদত্ত হইল। 

“বর্ণ ও সশসককে ময়দার মত মাহি করিয়া গড়া কর; এইরূপ ২ ভাগ সাঁসক চ
র্গের 

সাঁহত ১ ভাগ ক্ব্ণচূর্ণ মিশাইয়া তাহার সাঁহত আবার িছনটা গণদ িশাইত
ে হইবে। এখন 

একাঁট তামার আ্াটতে এই প্রলেপ মাখাইয়া বার বার আগুনে গরম কাঁরলে ই
হা জ্বেপেরি) রং 

৩৭ টা 



২৫০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

গ্রহণ করিবে এবং ইহা আঁবিকল স্বর্ণের মত মনে হইবে। এই জালিয়াতি ধরা সূকঠিন। পরশ 
পাথরে দাগ কাটিলেও আসল স্বর্ণের দাগ পাঁড়বে। ইহার কারণ, উত্তাপে সাঁসক নিঃশোঁষত 
হয়, িল্তু স্বর্ণ অবিকৃত থাকে ।” 

স্টকহোম প্যাপরাসের কিছুটা অংশ ও তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে ।* 
“ই গ্র্যাম ম্যালাকাইট্ সেবুজ কপার কার্বনেট), ২ গ্র্যাম আঁজউরাইট নৌল রং-এর 

কার্বনেট-ঘাঁটিত আর এক প্রকার তাম্র খানজ), ১৩০ পিসি বালকের মূত্র ও ১৮০ 'সাঁস বৃষের 
পিত্ত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া একটি পাত্রে রাখ। প্রত্যেকটি ০.২৭ গ্র্যাম ওজনের ২৪ 
প্রস্তর-খন্ড এইবার পানের মধ্যে রাখ। পান্রের মুখ ঢাকনির দ্বারা বন্ধ কারয়া তাহার 
চারিপাশে মাটির প্রলেপ দাও। তারপর জলপাই কাঠের মৃদু আগুনে ৬ ঘন্টরে উপর পান্নুটিকে 
গরম কর। ঢাকনি হরিং বর্ণ ধারণ কারলে আর গরম করিবার প্রয়োজন নাই। পান্নাটিকে ঠাণ্ডা 
করিয়া প্রস্তর-খণ্ডগুল বাঁহর কাঁরলে দোঁখতে পাইবে ইহারা প্রত্যেকে মকরত মাঁণতে 
পর্যবসিত হইয়াছে।” 

কাঁয়া ও ফাঁলত জ্যোতিষ 

ফলিত জ্যোতিষের সাহত কিমিয়ার এক প্রকার সম্পর্ক স্থাপনের প্রযাস লক্ষণখয়। 

গ্রহ-নক্ষত্বরা যেমন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তুণ করিষা থাকে, সেইবৃপ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজনীবন 'বাভন্ন 

€১) (২) 
১০০। কিমিযাবিদ্দের ব্যবহৃত ধাতু ও মৌলিক পদার্থের সংকেত। (১) চিত্রে ধাতু ও 

গ্রহের সংকেত দুষ্টব্য। 

ধাতুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সৃতরাং ধাতুদের সাহত গ্রহদেব এক নাড় সম্পর্ক 
থাকা মোটেই বিচির নয়। এইরূপ ধারণার বশবতাঁ হইয়া কময়াবদ্বা এক একটি ধাতুকে 
এক একটি গ্রহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। যেমন, সূর্যের ধাতু হইল স্বর্ণ, চন্দেব রোপ্য, শনির 
সাঁসক, বৃহস্পতির ব্রোঞ্জ বা ইলেক্ট্রাম্, মঙ্গলের মিশ্রধাতৃ, শূকর টিন এবং বুধের লোহ। 
বিভিন্ন গ্রহ নির্শি করতে যেসব সংকেত ব্যবহৃত হইত, তাহাদের উদ্দেশ্যে উতসগরকৃত 
ধাতুদের নিদেশি কারতেও আমরা সেইসব সংকেতের ব্যবহার দেখিতে পাই। সেইরূপ চারি 
মৌলিক পদার্থ নির্দেশ কারতেও িমিয়াবিদরা সংকেত বাবহার করিত। 

+ ১2701181077, 4 51971128511 01016771517, [)9. 17; বেধেেলোর 17110- 
080007 ৫162806 0216. 0817786 ৫৫5.2710655 61৫11777097 ৫ (2475 1889) 

দু্খব্য। গন্ধে উপারিউষ্ক প্যাপরাসের অনুবাদ ও বিশদ আলোচনা 
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'বাভন্ন সময়ে এইসব সংকেতের কিছু কিছ পাঁরবর্তন সাধিত হইয়াছে। যেমন, পারদ 
নির্দেশ কাঁরতে কেহ কেহ চন্দ্রের আবাব কেহ কেহ বুধের সংকেত ব্যবহার কারয়াছে। 
বৃহস্পতির সংকেতের দ্বারা ইলেকদ্রাীমের পারবর্তে টিনকে অনেক সময় বুঝানো হইত। 

কিমিয়ার জন্মস্থান--চখনদেশ 

আলেকজান্দ্য়ার কিময়া-চ্ঠার প্রাচীনত্ব হইতে অনেকে মনে করেন এইখানেই প্রথম 
িমিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগরীষ অণুলে 'কাময়া-চ্টব প্রাচীনতম কেন্দ্রে হিসাবে 
আলেকজান্দ্য়ার খ্যাতি থাকলেও ইহাই যে কিমিয়ার জন্মস্থান এইবূপ ধারণা এখন সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে। আলেকজান্দুয়ায়, তথা সমগ্র ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলে, কিমিয়া-চ্ণর প্রথম 
প্রমাণ পাওয়া যায় খাম্টীয প্রথম শতকে । চীনদেশেব কিমিয়া-চর্চার ইতিহাস ইহা অপেক্ষা 
অন্ততঃ ?িতন 'ি চারশত বংসবের পূরাতন। এ িষযে সাম্প্রাতক গবেষণা ফলে যে তথ্যাঁদ 
প্রকাঁশত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, চীনদেশেই কিমিযার প্রথম সত্রপাত হইযাছিল! 

চৈনিক কিমিয়ার প্রাচীনত্ব £ প্রাচীন চৈনিক এ্ীতহাঁসক গ্রন্থ 561) 011 তে 
(চ115101102] 1101110115) চীনদেশে 'কাময়ার প্রথম উল্লেখ দেখা যাষয। এই গ্রল্থ বচন। 

আরম্ভ কবেন সুমা ট্যান এবং ইহা শেষ করেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সূ-মা িয়েন (খিং পৃঃ 
১৪৫-৮৭)। এই গ্রন্থে লি শাও-চুন নামে এক যাদুকর ও কাময়াবদের আশ্চর্য ক্ষমতার 
বর্ণনা আছে। হানবংশীয় সম্রাট উ তি-র (খীঃ প্র ১৫৬-৮৭) সাহত এক সাক্ষাৎকারে 
লি শাও-চুন এইর্্প মন্তব্য করেন।* 

“হিজ্ঞল (0101)1)71) কির্পে তাহার স্বভাব পাঁরবর্তন কারযা পাতবর্ণ জ্বর্ণে 
রূপান্তীরত হয়, আমি সেই তথ্য অবগত আছি। আমি উড়ন্ত ড্রাগনকে লাগামবদ্ধ করিতে 
পাঁর এবং পৃথবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল স্থান পাঁরদর্শন করিতে পাঁর। 
বৃদ্ধ সারস পক্ষীর পৃজ্ঠে আরোহণ কাঁরয়া নবম স্বর্গে বিচরণ করাও আমার পক্ষে আত সহজ।” 

আর এক জায়গায় সম্রাটের উদ্দেশ্যে লি শাও-চুন বাঁলতেছেনঃ 
“অশ্নিতে আহত প্রদানের ব্যবস্থা কবিলে আপাঁন 'হিঙ্গুলকে স্বর্ণে রুপান্তরিত করিতে 

পাঁরবেন। এইর্পে প্রস্তৃত স্বর্ণের দ্বারা আপাঁন আহার ও পানীয়ের উপযোগণ পান্রাঁদ 
তৈয়ারী কবাইতে পারবেন এবং এই পাত্র হইতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ফলে আপনার জীবন 
দীর্ঘতর হইবে। আপানি তখন মধ্য-সমহূদ্রে অবাস্থত পেং-লাই দ্বীপের অমর খাষগণের সাঁহত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে পারিবেন। তাঁহাদের দর্শন লাভের পর দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহতির ব্যবস্থ। 
করিলে আপ্পানও অমরত্ব লাভ কাঁরবেন।” 

এই বর্ণনায় দেখা যাষ, দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব লাভের উদ্দেশ্যে চীনদেশে কিমিযার উদ্ভব 
হয়। ইহা অবশ্য চীনদেশেরই বিশেষত্ব নহে। অমরত্ব লাভের উপায স্বরূপ নানা ভেষজেব 
ব্যবহার ও তাহার গুণাগুণ বর্ণনায় অথর্ববেদও বিশেষ সমদ্ধ। 

হুয়াই-নান্-এর রাজা লিউ আন (মৃত্যু খুশঃ পৃঃ ১২২) কিমিযা বিদ্যার এক প্রধান 

পৃঙ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সভায় আটজন খ্যাত পাঁণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজন কিমিযা বিদ্যায় 
বিশেষ পারদশর্ট ছিলেন। কিমিয়া সম্বন্ধে লিউ আন নিজেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। 
উই পোইয়াং আনুমানিক ১৪০ খষ্টাব্দ), কো হুং খেঃ অঃ ২৮১-৩৬১) প্রমখ 
পরবতর্ণকালের বিখ্যাত কিমিয়াবদ্গণ িউ আনের গ্রন্থের ও কিমিয়া-চর্চার উল্লেখ কাঁয়াছেন। 
তাঁহার গ্রন্থে পারদের চৈনিক পারিভাষার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। মোমছাল, গন্ধক, শ্বেত 
আর্সোনক, হিঞ্গুল প্রভৃতি দ্রব্যের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। পারদের রুপাল্তরের ফলে জ্বর্ণ' 
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২৫২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

শীসক, তান্ম, রোপ্য লৌহ প্রভাতি ধাতুদের যে উদ্ভব হইয়া থাকে, তান এইরূপ মত ব্য 
করেন। ইহাদের মধ্যে পারদের স্বর্ণে রূপান্তরই অবশ্য বিশেষ গূরুত্পূর্ণ; কারণ স্বর্ণের 
মধ্যেই দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব লাভের গুপ্ত তথ্য অন্তীর্নাহত। লিউ আন নিজেও নাকি এক 
অমৃত সেবন কায়া অমরত্ব লাভ করেন। প্রকৃত ঘটনা, এক রাজনোতক যড়যন্তে লিশ্ত হইবার 
জনা তিনি নির্বাসিত হন এবং সম্ভবতঃ নির্বাসনে আত্মহত্যা করেন। 

হোমার ডাবৃস্ লিউ িয়াং (খুীঃ পূ প্রথম শতকের প্রথমভাগ) নামে এক কামিয়াবদের 
তংপরতার কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন।* হান-রাজবংশে তাঁহার জন্ম হয়। সাহত্য, জ্যোতিষ, 
কিমিয়া প্রভাতি নানা শাস্রে তান সুপণ্ডিত ছিলেন। এইরূপ অসাধারণ বিদ্যাবন্তা ও 
পাণ্ডিত্যের জন্য আতি অজ্প বয়সে তান অগ্রাট সুয়ানের প্রধান পরামর্শদাতার পদে উন্নীত 
হন। এই পদ পাইবার অক্পকাল পরে কিমিক়্াশাস্তে সুয়ানের উৎসাহ ও অনূরাগ লক্ষ্য করিয়া 
তিনি কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ ও তদ্ৰারা অমরত্বলাভের এক আশ্চর্য উষধ প্রস্তুত কারবার 
সম্ভাবনার কথা সম্মাটের নিকট জ্ঞাপন করেন এবং এই কার্যে রাজকোষ হইতে অর্থসাহাযোর 
ব্যবস্থা করিতে সগ্নাটকে রাজী করান। প্রচুর অর্থব্যয় সত্তেও প্রস্তাবিত কৃত্রিম স্বর্ণ ও অমৃত 
প্রস্তুত করিতে লিউ সিয়াং বার্থ হন। এই ব্যর্থতার দণ্ড তাঁহাকে ভালভাবেই গ্রহণ কাঁরতে 
হইয়াছিল। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। শেষ পর্যন্ত সমাট তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা, 
গাণ্ডিত্য ও নানা গুণের কথা স্মরণ কাঁরয়া এই আদেশ মকুফ করেন। 

আলেকজাঁদিদিয়ায় কিমিয়া-চর্চা সুরু হইবার বহু পূর্ব হইতে চীনদেশে এই বিদ্যার যে 
রীতিমত চর্চা হইয়াছিল উপারউন্ত তথ্য হইতে তাহা স্পন্টই বুঝা যায়। কৃত্রিম উপায়ে 
স্বর্ণোংপাদন ও একপ্রকার অমৃত প্রস্তুত কারবার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপাঁয়ত কারবার 
উদ্দেশ্যে সৈ দেশে বহু পরাক্ষা সম্পাঁদত হইয়াছল। এইর্প পরীক্ষা শুধু যাদুকর ও 
প্রতারকশ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই: বহ্ জ্ঞানী, গুণী ও পাঁণ্ডত ব্যন্তিও 
এই সম্বধ্ধে পরাক্ষার চূড়ান্ত কাঁরয়া ছাঁড়য়াছেন। 

হোমার ডাবৃস্ টীনদেশে কিমিয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশের স্বপক্ষে আরও কষেকটি যা্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, যে দেশে স্বর্ণ যথেষ্ট পাঁরমাণে পাওয়া যায় এবং 
আসল স্বর্ণ সম্বব্ধে জ্ঞান বিশেষ উন্নত, সে দেশে কৃত্রিম চ্বর্ণোৎপাদনের চেস্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা প্রবল। কুশলী স্বর্ণকারের পক্ষে আসল ও নকল দ্বর্ণের প্রভেদ-নিণয় 
মোটেই কঠিন নহে। সমগ্র ভূমধ্যসাগরায় অঞ্চলে স্বর্ণের জ্ঞান সংপ্রাচীন। খঃ পৃঃ চতুর্দশ 
শতাব্দী হইতেই ব্যাবিলনীয়রা ফ্বর্ণঘটিত খাঁনজের কাজে ও স্বর্ণীনার্মত দ্রব্যে বিশুদ্ধ ফ্বর্ণের 
ভাগ নিখুতভাবে নির্ণয় কাবিবার ব্যাপারে হাত পাকাইয়াছে। অনুরূপ সময়ে চনদেশে 
স্বর্ণের জ্বান অতিশয় অনুন্রত। প্রত্রতত্বীয় খননকাের ফলে চনদেশে এই সময়কার যেসব 

দ্রব্য আবিজ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে স্বর্ণঘটিত দ্রব্য কদাচ দ্ট হয়। প্রাচীন টনিক ভাষায় 
স্বর্ণের কোন পাঁরভাষা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। স্বর্ণের বর্তমান চৈনিক পারভাষা জন্, 
(001) । পূর্বে এই শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে যে কোন ধাতুকেই বুঝাইত। হান-আমলের 
পূর্বে তাম অথবা ব্রোঞ্জ নিশি করিতে শজন্' শব্দ ব্যবহৃত হইত। পরে স্বর্ণের জ্ঞান বাক্ধ 
পাইলে এবং এই ধাতুর জন্য একটি নীর্্ট শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটিলে 'হুয়াং-জিন্* 
(1/08112-10) পোঁতি ধাতু) শব্দের বাবহার আমরা দৌখতে পাই। হান-আমলে এই নামেই 
স্বর্ণ পারাচিত ছিল। থুশিঃ পৃঃ তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী হইতে চোনক সাহিত্যে স্বর্ণের 
নিয়মিত উল্লেখ দেখা যায়। স্মতরাং স্বাভাবিক স্বর্ণের অপ্রতুলতা ও স্বাভাবিক স্বর্ণ লম্বণ্ধে 
জ্ঞানের অভাব চাঁলদেশে কৃত্রিম স্বর্ণোৎপাদন-প্রচেক্টাকে সম্ভবতঃ অন্প্রাণিত কাঁরয়া থাঁকবে। 
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রোমক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞান; 
প্রাচীন বিজ্ঞানের পাঁরসমাপ্তি ও 
ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা 





সস্তম অধ্যায় 

৭.১। রোমক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য 

রোমক বিজ্ঞানের ইতিহাসের আঁপ্রয় সত্য এই যে, জাতি হিসাবে রোমকরা বিজ্ঞানের 
আদর্শে অন্প্রাণিত হইতে পারে নাই। দীর্ঘ সাতশত বংসরের অগ্রাতহত রাজনোতিক 
প্রাধান্যের সুযোগ সত্তেও বিজ্ঞান রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ মাত্তকার কোথাও অঙ্কারত হইতে 
পারে নাই। নূতন করিয়া অঙ্কারত হওয়া দূরে থাকুক, আয়োনীয় বিজ্ঞানের যে বাজ গ্রধসে 
আলেকজান্দ্য়ায়, এসয়া মাইনরে, দক্ষিণ ইতালীর ও দাঁক্ষণ ফ্রান্সের নানা জায়গায় অঙ্কাঁরত 
হইয়া মহশরূহে পারণত হইয়াঁছল, তাহাকেও বাঁচাইয়া রাখা রোমকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় 
নাই। রোমকদের মধ্যে গ্লেটো বা আযারম্টট্লের মত দার্শানক ও বিজ্ঞানীর, আরস্টার্কাস্ 
ও 'হপার্কাসের মত জ্যোতার্বদের, ইউ্রিড, আপোলোনিয়াস্ ও আকীমাঁডসের নত জ্যামাত- 
[বশারদ ও গাঁণতজ্ঞের, কিংবা 'হপোরেটিসের মত “চাকিংসাবজ্ঞানীর সমকক্ষ বা অন্ততঃ 
'কছ্টা তুলনীয় "বিজ্ঞানীর সন্ধানের চেষ্টা বৃথা । রোমক সাম্রাজোর প্রাধান্যের কালে যে অজ্প 
কয়েকজন বিজ্ঞানী ভূমধ্যসাগরাীয় অণ্চলে বিজ্ঞানেব প্রদীপ প্রজ্জধালত রাখয়াছিলেন তাঁহারা 
সবাই দিলেন গ্রণক। টলেমী, ডায়োফ্যাপ্টাস্, প্যাপাস্ ও গ্যালেন প্রতোকেই গ্রকদেব 
বংশধর। দীপ নর্বাপত হইবার পূর্বে সে যেমন পাঁরপূর্ণ দীপ্তিতে শেষবারের মত 
জরালয়া উঠে, গ্রীক বিজ্ঞানের হীতিহাসে খ্ীম্টাষ্দ "দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী, গ্যালেন প্রম.খ 
বজ্ঞানীব আবির্ভাব অনেকটা সেইরূপ । 

রোমক বিজ্ঞানের এই দাঁরদ্যু শুধু তত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য। ফাঁলত বিজ্ঞানে 
রোমকরা এইর্প নিঃস্ব নহে। বিজ্ঞানের যে বিভাগেরই 'িছমমান্ত ব্যবহারক সার্থকতা আছে, 
আমরা দেখি সেই বিভাগেই রোমকদের দৃষ্টি অঙ্প-শবস্তর আকর্ষণ করিয়াছে। গাঁণত ও 
জ্যোতিষে যাঁদ রোমকরা উদাসীন, বলাঁবদ্যা ও ষন্তরবিদ্যায় তাহারা রীতিমত তৎপর, স্থাপত্য ও 
পূর্তাবদ্যায তাহারা শীর্ষস্থানীয়। উদ্ভদ্বিদ্যা ও ভেষজে তাহারা উৎসাহ দেখাইয়াছে। 
স্থাপত্য ও পূতাবদ্যায় 'ভি্ুভিয়াস্ ও ফ্রান্টনাসের প্রাতিভা প্রথম শ্রেণীর। উদ্ভিদ ও 
ভেষজ-ীবজ্ঞানে 'ডিওস্কোরাঁডস্ থওফ্রেস্টাসের সমকক্ষ না হইলেও প্রাচীন কালের ডীদ্ভদ্- 
বিজ্ঞানী ও ভেষজবিশারদ্দের মধ্যে তাঁহার স্থান থিওকফ্রেস্টাসের পরেই। তত্তীয় জীবাবদ্যা 
ও 'চাকংসাবিজ্ঞান ভাল না লাগলেও, হাসপাতাল, সেবাশ্রম প্রভাতি বাবস্থা উদ্ভাবনে, 
সামারক বাহিনীর 'চাকৎসা-বাবস্থার আমূল পাঁরবর্তন সাধনের ব্যাপারে ও জনস্বাস্থ্যের 
পারকজ্পনায় রোমকরা ছিল প্রাচীন সভ্য জাঁতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য । চালস্ সিঙ্গার 
গলখিয়াছেন £ 
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ইতিহাস-রচনায়, আইন-প্রণয়নে, রাষ্ট্র-পরিচালনায, স্থাপত্যে, কলাশিলপে আমরা দেখ সৈই 
প্রীতভারই অপূর্ব বিকাশ। [সসেরো, ভার্জল ও ট্যাসিটাস্ যে কোন জাতির পরম গোঁরব। 
এই সাহিত্য, ইতিহাস, স্থাপত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টির জন্য রোমকরা অবশ্য গ্রকদের নিকট 
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২৫৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

[িশেষভাবে খণণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত জাতির কাছে অনগ্রসর জাতির শিক্ষানীবাসি মানিয়া 
লইতেই হয়। গ্রগক বিজ্ঞান ত প্রধানতঃ প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞান হইতে 
উদ্ভ্ুত। রোমকরাও গ্রণকদের কাছে এই শিক্ষানীবাঁস মানিয়া লইতে আপাতত করে নাই। 
খুখঃ ১৬৮ পর্বাব্দে পিভ্নার যুম্ধের পর বহু শাক্ষত ও সন্দ্রান্ত গ্রাক যখন পঠথপত্র 
সঙ্গে লইয়া চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে রোমে আসিয়া উপাস্থত হইল, রোমকরা 
তাহাদের সাদরে অভ্যর্থনাই কারয়াছিল। সংগঠ্ঠন-ক্ষমতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার গুণে ও উন্নততর 
সামারক নেতৃত্বে রোমকরা দুইশত বংসবের মধ্যে প্রথমে বৃহত্তর গ্রীক জগতে অর্থাৎ, ম্যাগনা 
গ্লোসিয়ায়, পরে মূল গ্রীক ভূথন্ডে ও সর্বশেষে আযোনিযায় রাজনোতিক প্রতৃত্ব বস্তার 
করিয়াছিল বটে; কিন্তু সমগ্র রোমক সাম্লাজো সাহিতো, দর্শনে, বিজ্ঞানে, স্থাপত্যে ও 
[শিল্পকলায় গ্রধকরা তখনও একচ্ছত্র আধপাঁত। রোমকদের সাহত্য ছিল না, দর্শন ছিল না, 
জ্ঞান ছিল না; এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ করিবার মত উপয্ত ভাষা পযন্ত ছিল না। 
রোমকরা তাহাদের এই সাংস্কৃতিক দুব্লিতা বুঝতে বিলম্ব করে নাই। গ্রীঁকরাজ্য ভায় 
কারবার সঙ্জো স্পো গ্রীক সভাতাকেও জয় কাঁবতে তাহারা দৃঢসঙ্ক্গপ হয়। গ্রণক জাতির 
রাজনোতিক স্বাধীনতা হবণ করিয়া তাহাদেবই সাহত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের কাছে নতি স্বীকার 
করা আত্মাভমানশ জাতির পক্ষে লঙ্জাকর। এই লজ্জা এড়াইতে অন্ততঃ সাহত্যে, ইীতহালে, 
কলাশিল্পে, স্থাপত্যে রোমকরা চেণ্টার ভ্ুটী করে নাই। এই চেষ্টার প্রথমাবস্থায় গ্রকদের 
তাহারা অনুকরণ কারলেও নূতন অনেককিছু সূম্টিও কবিয়াছে। 

ব্যাকরণ ও ভাষার কথাই ধরা যাক। ভাষার উন্নতি ও সমাদ্ধি বাতশত সাহত্য, দর্শন বা 
িজ্জান কোন কিছুরই উন্নাতি সম্ভবপর নয। আবার ব্যাকবণের মান 'নার্দন্ট না হওয়া পর্যন্ত 
ভাষায় উন্নাত ও সমাদ্ধ পদে পদে ব্যাহত হইবাব আশঙ্কা । তাই রোমকরা আগে ব্যাকরণ 
বানাইয়াছে। লঃসিযাস স্টিলো (খুকঃ পৃঃ ১৫৪-১৭৪) হইতে আবম্ভ কারয়া ভারো, 
ডোনাটাস্ ও 'প্রাসয়ান-প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বৈয়াকরণেরা সর্ককালের জন্য পাঁথবীর এক 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার গোড়াপত্তন কাঁরযা যান। ডোনাটাসের গবেষণা এইরূপ প্রাসাদ্ধ ও 
প্রাতষ্ঠা লাভ করে যে. মধাঘূগে ইউরোপে বাকরণের নাম ছিল 'ডোনাট'। প্রিসয়ানের 
আঠারো খন্ডে সমাপ্ত 1751171110917০5 0১7771171011076 ল্যাটিন ব্যাকরণের সবাশ্রেন্ঠ 

গ্রন্থ। সমগ্র প্রাচীনকালে এক পাণিনির ব্যাকরণ ছাড়া ইহার তুল্য ব্যাকরণ একরূপ রাঁচিত 
হয় নাই বাঁললেই হয। মধাযূগে প্রায় প্রতোক গ্রল্থাগারে 175116/1107765 0217- 
1701/086 র একখান প্রাতীলাপ পাওয়া যাইত। বর্তমানে এই গ্রন্থের প্রায় এক হাজার 
প্রাতালাঁপ 'বাঁভন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।* 

1ীসসেরো, ভাঁজ ও ট্যাসটাস্ প্লেটো, হোঁসয়ড ও িরোডোটাস-প্রমুথ গ্রসক লেখক- 
গণের পদ্ধতি হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন সত্য এবং আপাত-দৃম্টিতে 'সসেরো ও ভাঁজলের 
সাহিত্য অথবা ট্যাসিটাসের ইতিহাস এইসব বিষষে পূব্গামী গ্রিক মনীষিগণের প্রচেক্টার 
পুনরাবৃত্তি মনে হইবে বটে, তথাপি এই দুই সাঁহত্যের বস্তু বা ইাঁতহাসের দাঁণ্টভঙ্গশ এক 
নহে। এক নূতন সাহতোর ও এক নূতন সভ্যতার ইঞ্গিত এইসব বিখ্যাত রোমক লেখকদের 
রচনায় স্স্পথ্ট। সাহত্যিক ক্ষেত্রে ইহা তাঁহাদের নৃতন সূষ্ট। 

সাহিত্য, স্থাপত্য ও কলাঁবদযার সঙ্জে সো গ্রখকরা তাহাদের বিজ্ঞান ও দর্শনও রোমে 
আনিয়াছিল। খুীঃ পৃঃ যঙ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতেই দক্ষিণ ইতালপ, সাসাল ও দক্ষিণ 
ফ্রান্সের গ্রীক উপনিবেশগ্লিতে দর্শন ও বিজ্জানের রীতিমত চচ্ঠচ ও আদর ছিল। দশর্ঘকাল- 
ব্যাপী এইর্পভাবে গ্রশকদের সাল্লিধোে ও সংস্পর্শে থাকিয়াও এবং তাহাদের দর্শন ও বিজ্ঞান 
আয়ত্ত কারবার সর্বাবধ সুযোগ-সৃবিধা থাকা সত্তেও রোমক বিজ্ঞানের এই দৈনা ও দা্দশা 
পপ 

* চ11066077 মোর 5৮16, ৮0111 7197. 



রোমক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ২৫৭ 

কেন? রোমক আমলেও আলেকজান্দরয়ায় বাঁসয়া গ্রীক বিজ্ঞানীরা তাহাদের পূর্বপূরুষদের 
আদর্শে বিজ্ঞানের চর্চা কাঁরয়া গয়াছেন। খুগঃ পৃঃ ৫০ অব্দে টলেমশীদের মিশর রোমক 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হইলেও বিজ্ঞান-চর্চায় ছেদ পড়ে নাই। খনম্টাব্দ প্রথম হইতে তৃতীয় 
শতকের মধ্যে গণিতে নিকোমেকাসূ, গাঁণত, জ্যোতিষ ও ভুগোলে প্রাচঈনকালেব অন্যতম শ্্রেম্ঠ 
বিজ্ঞানী টলেমী, জ্যামিতিতে প্যাপাস্, বাঁজগাঁণতে ডায়োফ্যাপ্টাস্ এবং বলাবদ্যা ও বান্ম্িক 
গবেষণায় হীরো আঁত মূল্যবান তথ্য ও মতবাদ আঁবক্কার কারয়াছেন। তথাপ তত্ীয বিজ্ঞান 
রোমে প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারল না কেন? 

কেহ কেহ বলেন, প্রাতনিয়ত যুদ্ধাবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় ও সাম্রাজ্য গঠন ও সংরক্ষণকার্ষে 
ব্যাপ্ত থাকায় বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিবার আর তাহাদেব অবসর হয নাই।* কিন্তু 
এই যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্য গঠন সত্তেও রোমক জাতি সাহত্য স্াম্ট কাঁরযাছে, ইণতহাস 
লাখয়াছে, সুবৃহৎ বিশ্বকোষ প্রণয়ন কারয়াছে। 

রাজনৈতিক স্বাধিকার ও প্রাধান্য বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর অনুকূল, এইর্প মত যাহাবা 
পোষণ করেন রোমক সায্াজ্যে বিজ্ঞানের অধঃপতন তাহাদের কছে দূর্বোধ্য মনে হইবার কথা । 
ফিলিপ ও আলেকজান্দারের অভ্যুথানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাল্ট্রগলি রাজনৌতক প্বাঁধকার 
হারাইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দর্শনে স্বাধীন িন্তাব ক্ষমতা ও সৃজনী শান্ত তাহাদের ধীরে ধরে 
লোপ পায়। আলেবজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনেকাংশে টলেমীদের সামাজ্য স্থাপনের 
কল্যাণেই সম্ভবপর হইয়াছল। রোমকদের এই বিপুল সাম্রাজ্য ও এঁম*বেবি দিনে বিজ্ঞানের 
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'বিজ্ঞানের প্রাত পরাত্মৃখতার প্রকৃত কারণ রোমকদের জাতাঁষ চাঁরত্ের মধ্যে অন্তার্নীহত। 
এক সম্পূর্ণ ব্যবহারিক দষ্টিভঙ্গ এই চারব্রের বৌশষ্ট্য। ভাবপ্রবণতা ও কম্পনাবিলাসিতা 
এই চাঁরত্রের বাহর্ভৃত। এজন্য শুধূ বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞান যে দর্শনের একটা ক্ষ বিভাগ মা 
সেই দর্শনও রোমক চিত্তকে নিবিডভাবে আলোড়িত কাঁরতে পারে নাই। রোমকদের কাছে 
দর্শন বগাড়ম্বর, অসার য্যান্ত-তর্ক শুধু অনাবশ্যক কথার কচকচি। তত্ীয় বিজ্ঞানে ভাব- 
প্রবণতার অবকাশ আছে, যাস্তি-তর্ক এখানে অপাঁরহার্য। গণিত ও জ্যামাতি এইব্প বিশ্লেষণ- 
মূলক মনোভাব হইতে উদ্ভূত । প্রীতির ও ব্লহনাণ্ডের নানা দুর্জয় ব্যবহারের এক সসম্বদ্ধ 
চিন্ত মানসপটে অফ্কিত করা, মতবাদ ও পাঁরকজ্পনা রচনার দ্বারা ইহা বুঝবার চেষ্টা করা 
এক ভাববাদশ ও ধিশ্লেষণমূলক মনোভাব ছাড়া সম্ভবপর নহে। এইর্প মনোভাবের অভাব 
তর্তীয বিজ্ঞানের রস গ্রহণে রোমকদের অক্ষমতার প্রধান কারণ। 

এই দুই প্রকার দষ্টিভঞ্গী ও মনোভাব চিত্রা্কন ও স্থাপত্যকে যে ক নিবিড়ভাবে 
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২৫৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

প্রভাবিত করে গ্রীক ও রোমক শিল্পকলা তাহার দক্টান্ত। গ্রীক শিল্পী মানুষের মূর্তি 
গড়তে দেবতার মূর্তি গাঁড়য়াছে; তাহার পশু-পক্ষারাও যেন এজগতের জীব নহে'। এইসব 
চিত্র বা মূর্তি সর্বাজ্াসুন্দর, নিখত এক একটি ভাবের প্রাতিমৃর্তি। পক্ষান্তরে বাস্তববাদী 
রোমকশিল্পীর আঁঞ্কিত মানুষ, পশুপক্ষী বা তরুলতা ভাল মন্দ দোষ ঘুটা লইয়া একান্তই 
স্বাভাবিক ও পার্থব। সহজ দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক পাঁরবেশে বস্তু, প্রাণী ও উীদ্ভদকে সৈ 
যেভাবে দৌখিয়াছে অবিকল সেইভাবে তাহাকে রূপায়িত করাই রোমক 'শিক্পীর আদর্শ। 
'ভিয়েনাতে প্রাপ্ত এক প্রস্তর খোদাই-এ একটি ভেড়া ও তাহার দুগ্ধপানরত শাবকের যে চির 
অথবা পম্পাই-এ প্রাপ্ত রৌপ্য পান্রের গায়ে দ্রাক্ষালতার যে নিখত কারুকার্য আমরা দেখ, 
তাহাতে রোমকদের এই স্বভাবজ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সংপারস্ফুট। 

ল্টোইক ও এপিকিউরায় দর্শন--লঃক্লেটিয়াস 

প্লেটো ও আরিজ্টটুলের প্রজ্ঞাবাদ, অধ্যাত্ববাদ বা আঁধাবদ্যা সাধারণভাবে রোমকদের 
উপর প্রভাব 'বিস্তার কাঁরতে না পারলেও গ্রীকদের দুইটি দাশশীনক ধারা রোমকদের ব্যবহাঁরক 
মনকে কিছুটা আকৃষ্ট কাঁরয়াছিল। আমরা এপাঁকউরায় ও স্টোইক দর্শনের কথা বালতেছি। 
আযরিঙ্টটলের মৃত্যুর পব গ্রীক চিন্তাজগতে যে নানার্প দ্বন্দ, সংশয় ও আনশ্চয়তা দেখা 
দিয়াছিল সেই সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এই দুই দর্শনের উদ্ভব হয়। স্টোইক দর্শনের 
প্রবর্তক জেনোর পবপিঃরুষেরা ফাঁনশীয 'ছিলেন। তানি সাইপ্রাস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং খুশঃ ৩১১ পূর্বাব্দ হইতে এথেন্সে তাঁহার দার্শীনক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এক 
বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। আয়োনীয় গ্রীকদের বিখ্যাত উপানিবেশ সামোস দ্বীপের আধবাসী 
এপিকিউরাস্ এঁপকিউবায় দর্শনের প্রবর্তক। এই দুই দর্শনই একান্তভাবে বাস্তববাদী 
দুঃখ, দশা, অশান্তি ও 'বপর্যযের মধ্যে যে মানুষকে বাঁচিতে হয় সে তাহার সুখ শান্তি 
হইতে পারে তাহার নিদেশি প্রদান স্টোইক ও এাঁপাঁকউরায় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। উভয় 
দর্শনই সর্বপ্রকার অলৌকিকতা-বিবাজত। এই দর্শনে ঈশ্বরের স্থান থাকলেও মানুষ ও 
প্রকৃতির উপর তাঁহার প্রভাব-প্রাতিপাত্ত সীমাবদ্ধ। মানুষের ভাগ্যকে বা তাহার সমাজকে 
তিনি নিয়ন্ণ করেন না; মানুষের সম্পাত্তর উপরও তান খবরদার করেন না, অথবা কেহ 
[িপথগামশ ও নশীতিত্রম্ট হইলে তাহাকে বজ্রাঘাতও করেন না। িশ্ব-্রহয়ান্ড আপনার নিয়মে 
সূম্ট হইয়াছে এবং চলেও প্রাকৃতিক নিয়মে। এপাঁকউরায় দর্শনে পরমাণ্বাদীদের প্রভাব 
বিশেষভাবে বিদ্যমান। এঁপকিউরাস নিজে ডিমোক্রিটাস ও লিউাসপ্পাসের রচনাবলী পাঠ 
কারয়াছিলেন এবং পরমাণুবাদশদের বাস্তব দৃম্টিভঙার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের 
প্রস্তাবিত বস্তু ও ব্রহনাণ্ডের ব্যাখ্যা প্রায় হৃবহ্ গ্রহণ কারয়াছিলেন। 

বলা বাহূল্য স্টোইক ও এা্পাকউরায়দের বস্তুবাদখ দর্শন কালোপযোগণ হইয়াছিল এবং 
এই কারণেই কর্মবীর রোমকদের মধ্যে এই দুই দর্শনের 'কছন্টা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
পোসিডোনিযাস্, মাক্াস অরোলিয়াস্ প্রমুখ স্টোইক বিজ্ঞানী ও লেখকগণের কল্যাণে রোমক 
িদ্বং সমাজে স্টোইক দর্শনের প্রচার ঘটে। এইরূপ প্রচারকার্যে এঁপাঁকউরাঁয়রা স্টোইকদের 
মত সাফল্য লাভ কাঁরতে না পারিলেও, তাহাদের মধ্য হইতেই সর্বশ্রেষ্ঠ রোমক কাব ও 
দার্শনিক লুক্রোটয়াসের উদ্ভব হয়। সুললিত কাতার মধ্য দয়া তান যেমন এপিকিউরায় 
দর্শনের ব্যাখ্যা কারয়াছেন, সেই সঙ্গে ডিমোক্রিটাসের বিস্মৃতপ্রায় আণবিক তত্বকেও তানি 
পুনরূক্ধার কাঁরয়া প্রচাৰ কাঁরয়া গিয়াছেন। এাঁপাকউরাঁয় দর্শন ও আগাঁবক তত্বের ব্যাখ্যা 
তাঁহার অমর গ্রন্থ 106 161107)1716116৫-য় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

496 71611177 1701100 -র পঙকক্তিতে পঙীন্ততে মহাকাঁব ও দার্শীনকের অপূর্ব পাঁণ্ডিত্য- 
পূর্ণ উদার চার পারিস্ফুট হইয়াছে । এই মহাকাব্য পাঠে মনে হয়, ইহার রচঁয়িতার জ্ঞান 
শৃধু এঁপাকউরাসের রচনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আয়োনীয় দাশশনকগণ হইতে 
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সুরু করিয়া তাঁহার পূর্ব পযন্তি প্রায় প্রত্যেক 'বাশষ্ট গ্রীক দাশণনকের রচনার সাহত তাঁহার 
ঘানষ্ঠ পাঁরচয় ছিল। হেরাক্রিটাস্, আ্যানাক্সাগোরাস্, লিউসিপ্পাস্ ও ডমোকিটাস্, হিপো- 

ক্লোটস্, থুসিডাইড্স্ এম্পডক্লেস্ প্রমুখ প্রখ্যাত গ্রীক দাশশীনক ও 'বজ্ঞাঁনগণের কোন 
গ্রল্থ বা রচনা তান বাদ দৈন নাই। তারপর প্লেটো ও আরষ্টটলের দর্শনের সাহতও তিনি 
সংপারাচিত ছিলেন এবং বহনস্থানে তাঁহাদের মতবাদের তীর সশালোচনা কারয়াছেন। লুক্রে- 
টিয়াস্ নিজস্ব কোন মৌলক দাশশীনক মতবাদ প্রচাব করেন নাই এবং তাঁহার বিষয়বস্তুও 
প্রধানতঃ িমোক্রটাস্ ও এঁপাকউরাসের রচনাবলী হইতে গৃহত। ভতথাঁপ গ্রথকদের এই 

বিশাল ও কঠিন দর্শনশাস্্ আয়ত্ত কারয়া সাধারণের বোধগ্রম্য আঁঙ মনোজ্ঞ ও আুলালিত 
ভাষায় এই জ্ঞান প্রকাশ কারবার কার্যে তিনি যে অদ্ভূত কৃতিত্বের পাবচয় দিয়াছেন, রোমক 
অধ্যবসায় ও প্রাতভার তাহা আর এক উজ্জবল দজ্টাল্ত। 

1)6 76717 720114-র ছয় খণ্ড এপর্যন্ত সংরাক্ষত আছে। সম্ভবতঃ কাব তাঁহার 

এই মহাকাব্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই মহাকাব্য-রচন৷ ?িল তাহাব সমগ্র জীবনের 
একমাত্র বলত এবং ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে না পাবিবার বার্থতা শেষ জীীননে তাঁহাকে 
[বিশেষভাবে বিদ্ধ করিযাঁছিল। এসম্বন্ধে ফারিংটন মন্তবা করিযাছেন যে, +€)100 100] 011৭1 
1,10000105 100150177৮0 0100 1110 13010110, 00171101116 1) 13901, 
111 19001 7। 

গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পবমাণু-তত্্র আলোচিত হইয়াছে; পবমাণ:দের সাহাষ্ বহমান্ডের 
স্ববূপ ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা কি ভাবে সম্ভবপর লুক্রেটিয়াস্ তাহা বুঝাইবার চেণ্চ কবিয়াছেন। 
তৃতীয় খণ্ডের বিষযবস্তু আত্মার স্বরূপ ও প্রকীতি এবং আত্মার সাঁহত দেহেব সম্পর্ক। আত্মা 
যে একান্তই পাব এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মৃত্যু আনিবার্ধ এই মত তান ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডে হীন্ড্রয়লব্খ নানাবিধ অনুভতি ও কিছু কিছু জীবতত্বেব কথা 
আলোচিত হইয়াছে। পাঁথবী ও তাহার ইীতিবৃন্ত ও গঠন-বৌচিতর, জ্যোতিত্ক ও নৈসার্গক 
বস্তুর প্রকৃতি ও গতি, পাঁথবীতে জীবের আবিভ্শব ও সভ্যতার ক্রমাববাশ প্রভৃতি বিষম 
আলোচিত হইযাছে পণ্চম খন্ডে। বিজ্ঞানেব ইতিহাসে 496 70117) 7101)0-র এই পঞ্চম 

খণ্ডই বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। ষষ্ঠ খণ্ডে আবহবিদ্যা ও ভূবিদ্যা সম্পাকতি নানা প্রকার তথ্য ও 
পর্যবেক্ষণে ফল 'লাপিবদ্ধ হইযাছে। এই খণ্ডে পেলোপোনেশীখ যুদ্ধের সময় এথেন্সে যে 
ব্যাপক প্লেগ মহামারী দেখা 'দিয়াছল তাহার এক বর্ণনা আছে। এরূপ াঁখিধ বিষয়ের 
অবতারণা ও আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট বিশবকোষের সাহভ তুলনীয়। 
তথাপি ইহা একটি বিশ্বকোষ নহে। ধাঁবধ তথ্য ও বিষষের আলোচনার মধ্যে সব্দা তিনি 
একক মতবাদ, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গণ অক্ষ-গ্ন রাখিয়াছেন। এপিকিউবীয় দর্শনের প্রচার ও 

প্রাতষ্ঠার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তান এই মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছলেন 'বাভল্ল ও 
আপাত-অসংলগ্ন বিষের অবতারণা সত্বেও তিনি সেই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হইতে এতট;কু 
বিছাত হন নাই। 

আপাবক তত্বঃ বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে লুক্রেটিয়াস্ বিশেষ কাঁরিয়া আগাবক তত্বের 
ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। শুধু বস্তুর গঠন নহে, আণাঁবক তত্ব ভিত্তিতে 'ভিনি বিশব- 

ব্রহমাণ্ডের এমন কি পার্থব অপার্থব নানা রহস্য বুঝাইবার প্রয়াস পাইযাছেন। অণ,-পরমাণদর 
আবিশ্রান্ত সংঘাত, ক্রিয়া ও প্রাতীক্রিয়ার ফলে র্হমাগ্ডে সৃষ্টি। ব্র্যান্ড অপারবভনিশীল ও 
অসাম। বস্তু ও শূন্যতা মিলিয়া রহয়াণ্ডের গঠন। বস্তুর অস্তিত্ব অনভূতি-গ্রাহ্য; তাহার 
গতি, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি বাহ্যিক গুণ উপলল্ধি কারবার জন্য শুন্যতার অস্তিত্ব 
অপাঁরহার্য। বস্তুর গাঁত অবিশ্রান্ত এবং প্রাতীনিয়ত পারসপাঁরক সংঘর্ষের ফলে তথাকথিত 
কঠিন পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে লুক্লেটিয়াস্ বলেন যে, ইহা ধারণাতীত 

আত স্ক্ষত পরমাণুর দ্বারা গঠিত। আত্মা সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত কারয়া থাকে, দেহকে বাদ 



২৬০ বিজানের ইতিহাস 

দিয়া আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব। মৃত্যুর দো সো আত্মা আবার প্রার্থামক পরমাণুতে বিভন্ত 
হইয়া বিলধন হইয়া যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে এপকিউরায়দের ধারণার উল্লেখ করিয়া তান 
বলিয়াছেন, দেবতারাও পার্থিব ও আত সক্ষত্র পরমাণুর দ্বারা গঠিত। তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে 
জীবন ধারণ করেন, মানুষেরই মত তাঁহারা নশ্বর 'কণ্তু মানুষের কোন ব্যাপারে তাহারা 
হস্তক্ষেপ করেন না, ইত্যাদ।* 

আপাত-দৃষ্টিতে প্রাচীন গ্রক আণবিক তত্বের সাহত আধুানক আণাঁবক তত্বের অনেক 
সাদশ্য পরিলক্ষিত হইলেও ইহা মনে রাতে হইবে যে, আধ্ুনক আগাঁবক তত্ব যেমন 
রাসায়ানক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সুদ় 'ভাত্তর উপর প্রাতিষ্ঠিত 'ডমোক্রটাস-লুক্রোটয়াস্ 
প্রবাতিত আণবিক তত্বের বাঁনয়াদ সেইরূপ নহে। পরমাণুর সংযোগে কিরূপে অণুর উদ্ভব 
হইযা থাকে, পরমাণুদের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রীতাক্য়ার ফলে কিরূপে নানারূপ রাসায়ানক 
প্রক্রিয়া সম্ভব হয়, এ সম্বন্ধে জন ডাল্টনের পূর্বে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। আর 
একটি কথা, আধ্াীনক আণাবক তত্বের উদ্ভাবনে গ্রীক আণাঁবক তত্ব আদৌ সহায়ক হয় নাই। 
এই তত্বের প্রধান ধারক ও বাহক এঁপাঁকিউরায় দর্শন বিজ্ঞানের উন্লাতি ও প্রগাঁতকে যে খুব 
বেশশ প্রভাবিত করিয়াছিল, ইতিহাসের পরিপ্রোক্ষতে বিচার কারলে তাহা মনে হয় না। মধ্যযুগে 
এমন কি অন্টাদশ শতাব্দীতে ডাল্্টনের (১৭৬৬-৯৮৪৪) পূর্ব পর্য্ত আগাঁবক তত্ব একরূপ 
ধামাচাপাই পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে দুই একজন বিজ্ঞানী বা দার্শীনককে অবশ্য প্রাচীন 
আপিক তত্বের সপক্ষে লাঁখতে ও মত পোষণ কাঁরতে দেখা যায়। যেমন মূসলমান দার্শনিক 
আভেরস্ (১৯১২৬-৯৮) ও ইহন্দী দার্শীনক মাইমোনিডূস: (১১৩৫-১২০৪) আণবিক তত 
বিশ্বাসী ছিলেন। ১৪১৮ খাষ্টাব্দে পোগগিও মধ্যযুগের বিস্মতির অন্ধকার হইতে 
লুক্রোটয়াসের আথাবক তত্বকে উদ্ধার করিয়া ইহার প্রচারে যত্নবান হন এবং অনেকের মতে 
তাঁহার প্রচেন্টার ফলেই নাকি রেণেশাঁসের সময় লঃক্রেটিয়াস্ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন 7 
তবে মধ্যযুগের এইসব দার্শীনকদের বাক্ষপ্ত আলোচনা যে আধুনিক আণাঁবক তত্র 
গোড়াপত্তনে উল্লেখষোগ্যভাবে সাহায্য কারয়াছিল তাহা মোটেই মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে 
ডালউন তাঁহার রাসায়ানক পরীক্ষা ও গবেষণা হইতে স্বাধীনভাবেই আণাঁবক মতবাদের 
পুনঃপ্রাতষ্তা করিষাঁছলেন। তাঁহার এই গবেষণায় ও পাঁরকজপনা-রচনায় ডিমোকুটাসের বা 
লঃক্রেটিয়াসের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় না। 

৭.২। রোমক আমলে গাঁপত ও জ্যোতিষ-চ্চা 

গাঁণত সম্বন্ধে রোমকদের গবেষণার বৃত্তান্ত 'লাঁখতে গয়া ফ্লোরযান ক্যাজার নিম্োন্ত 
মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 

“01101615010 001011850179606617 0170 0061 2100. 1২01091) 

[111709 510+) 0010) 00016 01501070019 00017 11) 01761] 50060000810 

100011011911021 50101)00, 11000 5৮৪ 0£ 000 (91661 ৮৪5 ৪. 10%/6170% 
01100 101 110701)610091105, 00601070007 1২01917 2. [90100 01 
৪(0]1111. ]1) [0111195010119, [১0010 2170 211 116 1২01097) 125 217 
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৪ 09101, 4 25107 91 71418675015) 21200111152) 1926 0.0. 68. 
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গাঁণতক গবেষণার প্রত রোমকদের এইরূপ বিতৃফ্া ও পরাজ্মুখতা গ্রক ও রোমক 
মনোবাত্তর ও দাঁষ্টভঞ্গীর মৌলক পার্থক্যের পাঁরচায়ক। ইউীরুড- আপোলোনয়াস্- 
আঁকামাঁডসের জ্যামীতর, অথবা 'পথাগোরীয়দের অজ্কশান্মের, অথবা ইউডক্সাস্- 
আযরিস্টার্কাস্নহপাকাসের জ্যোতষের রস গ্রহণে রোমকরা বরাবরই অক্ষম থাঁকয়া গিয়াছে। 
একমাত্র বোয়োথিয়াস্ ছাড়া আর কোন রোমক গাঁণতজ্ঞের নাম উল্লেখযোগ্য নহে। এই 
বোয়েখিয়াস্ও বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ডের ন্যায়। ইউক্রিড, আপোলোনিযাস্, আকিণমডিসূ 
প্রমূখ প্রতিভার সহিত তাঁহার কোন তুলনাই হয় না। এঁতহাসিকেরা তাই বোনক আমলকে 
গাণিতিক গবেষণার বন্ধ্যতার যূগ বালয়া আভাহিত কাঁরযাছেন। 

কিন্তু তাই বাঁলয়া রোমক প্রাধান্যের কালে সাম্রাজ্যের কোথাও গাণতের চ্চা একেবারেই 
হয় নাই তাহা নহে। গ্রীক গাঁণতের মধ্যাহয আপোলোনিয়াস ও আঁ্কীমডিসের সঙ্গে 
সঙ্গে অতিক্কান্ত হইলেও সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই। জ্যোতষে পোঁসডোনিয়াসূ, জেমিনাস্ 
ও ক্লুডিয়াস্ টলেমন, পাটীগাঁণতে নিকোমেকাস্, থিওন অব্ স্মার্ণা ও আয়ামীব্রকাস্, 
বীঁজগাঁণতে ডায়োফ্যাপ্টাস্ ও জ্যাঁমাতিতে প্যাপাস্, থিওন অব আলেকজান্দরিয়া ও হাইপোসয়া 
প্রমুখ গ্রীক জ্যোতির্বদ্ ও গাঁণতজ্ঞগণ রোমক সাম্রাজ্যের এবপ্রান্তে আলেকজান্দুয়ায় বাঁসয়া 
প্রায় পাঁচশত বংসর পর্যন্ত জ্যোতিষায় ও গাঁণাতিক চর্চা অব্যাহত রাখেন। রোমক রাজনোৌতক 
প্রাধান্যের কালে সংঘটিত হইলেও এই গাঁণত ও জ্যোতিষের চর্চা পুরাপুর গ্রীক; ইহা। 
পূর্ব গ্রীক গাঁণত ও জ্যোতিষের ইতিহাসের সাঁহত আঁবাচ্ছল্নভাবে সংযুস্ত। জাতীষতার 
[দক হইতে এই গবেষণার কোন কৃতিত্ব রোমকদের প্রাপ্য নহে। রোমক আমলে গ্রকদের 
জ্যোতিষ ও গাঁণতের আলোচনার পূর্ে রোমকদের নিজস্ব গাঁণত ও গণনা-পদ্ধাত লম্বন্ধে 
সামান্য যাহা কিছদ জানা যায়, আমরা তাহার কিছু উল্লেখ করিব। 

রোমকদের 'নিজস্ব গাঁণত 

গণনা ও সংখ্যা-পাতন পদ্ধৃতঃ রোমকদের এই নিজস্ব গাঁণত গ্রীক গাঁণত হইতে উদ্ভূত 
নহে। সম্ভবতঃ গ্রকদের অপেক্ষা প্রাতনতর এক বা একাধক জাতির কাছে রোমকরা গাঁণত 
সম্বন্ধে প্রাথামক জ্ঞান অন করে। ঠিক কোন্ জাতির কাছ হইতে এবং কিভাবে গাঁণতের 
সাহত রোমকদের প্রথম পরিচয় ঘঁটয়াছিল তাহা প্রায় সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। বহ] প্রাচীনকাল হইতেই 
রোমকদের মধ্যে সংখ্যাীলখন ও ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া খায়, 
রোমকরা সম্ভবতঃ সেই জ্ঞান তাহাদের পূর্বপুরুষ টিবের উপত্যকাবাসী এপ্রমস্কানদের 
কাছ হইতে আহরণ করে। বংসর গণনার উদ্দেশ্যে এই এট্রুস্কানরা মিনার্ভার মান্দরগান্রে 
প্রাতবংসরই একটি পেরেক প:তিবার ব্যবস্থা কারত; রোমকদের এই বাবস্থা বহূদিন পযন্তি 
অনুসরণ কাঁরিতে দেখা যায়। রোমক সংখ্যা-পাতন-পদ্ধাতির সূন্রপাতও এই এট্র;স্কানদের 
আমল হইতে । এই পদ্ধাততে যে বিয়োগের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহা সূবাদিত; 
যেমন, একাঁট বৃহত্তর সংখ্যা-সংকেতের পর্বে আর একটি সংখ্যা-সংকেত যোজনা কারিয়া 
(৯5১০) 1৯) একটি ক্ষুদ্রতর সংখ্যার নিরেশ দান। এইরূপ লংখ্যা-পাতন-পদ্ধাত 
অন্যান্য জাতিদের মধ্যে কিং দূম্ট হয়। কোন একটি সংখ্যার উপর একটি ক্ষুদ্র সরলরেখা 
টানিয়া সেই সংখ্যা অপেক্ষা সহপ্রগ্ণ বড় একটি সংখ্যাকে নিদেশি কারবার পদ্ধাতও 
রোমকদের আর একটি বিশেষত্ব। 

রোমক আবাকাস£ সাধারণ গণনার কার্যে আগ্গুলের কর, 'আবাকাস' ও ধারাপাত এই 
বিবিধ পদ্ধাতির ব্যবহার রোমকদের মধ্যে চালু ছিল। এককালে আবাকাস গণনাকার্যে 
অপাঁরহার্য সহায়ক হিসাবে গণ্য হইত এবং ধিশুদের জন্য ইহার সবন্প প্রচলন ছিল। 
নানাপ্রকার আবাকাসের ব্যবহার জানা যায়। আবাকাসে একক, দশক, শতক প্রভৃতি অঞ্ক 
নির্দেশ করিতে কতকগুলি সমান্তরাল সরলরেখা পঙ্ক্তিতে নাঁড় বা এ জাতীয় ক্ষুদ্র কষ 



৬২ বিজ্ঞানের ইতিহাপ 

বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গণনার কার্ষে ব্যবহৃত এইরুপ নযাঁড় বা পাথরকে বলা হইত 
40810111) এই 68100]1? শব্দ হইতে 08100136100, 108109105 প্রভৃতি ইউরোপাঁয় 

শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। অনেক সময় মাঁটতে ধূলা বা বাল বিছাইয়া তাহার উপরে একক, 
দশুক ইত্যাদ নিদেশিক কতকগূলি দাগ কাটা হইত। পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে 
ধাতুর পাতের উপর সমান্তরালভাবে খাঁজ কাটিয়া সেই খাঁজগ্ীলর উপর অনায়াসে উপর 
হইতে নীঠে চালনা করা যাইতে পারে এইরূপ কতকগুলি বোতাম বসানো থাকিত। ১০১নং 
চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলে আবাকাস-বাবহারের মূল পদ্ধাত সহজেই বুঝা যাইবে। 

11111511 11111 
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111318$ € 
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১০১। রোমক আবাকাসের সাহায্যে গণনা। 

১০১১) নং চিত্রে আবাকাস-ব্যবহারের পূর্ববতর্ঁ অবস্থা দেখানো হইয়াছে। বাম হইতে 
ডাহনে এবং উপরে ও নীটে ৮টা কারয়া সমান্তরাল রেখা টানা আছে; ডানাঁদকের সর্বশেষ অর্থাৎ 
নবম সারিতে ৩াট ক্ষুদ্র রেখা আছে। নীচের প্রথম হইতে সপ্তম সারতে ৪টি কায়া 
বোতাম আছে এবং অস্টম সারতে আছে ৫&টি। নবম সারির সর্বোচ্চাটতে একটি, মধ্যের 
সারতে একটি এবং সর্বানম্ন সারিতে ২টি বোতাম আছে। অষ্টম ও নবম সারর ব্যবহার 
ভগ্নাংশের জন্য 'নাঁদস্টি। নবম সাঁরর সর্বোচ্চ বোতামটি ১1২৪, তার পরেরাঁট ১1৪৮ এবং 
সর্বানম্ন বোতামের প্রত্যেকাটর দ্বারা ১1৭২ ভগ্নাংশ বুঝায়। অষ্টম সাঁরর নীচের ৫টি 
বোতামের প্রত্যেকটি ১।১২ এবং এ সারর উপরের বোতামটি ৬।১২ বা ১।২ ভগ্নাংশ নির্দেশ 
করিতেছে। সগ্তম সার হইতে প্রথম সাঁর পর্যন্ত যথাক্রমে একক, দশক, শতক) সহস্র, অযূত, 
লক্ষ ও নিযৃত বুঝাইতেছে। এই পঙ্যীন্তগনীলর অব্যবাহত উপরে অবস্থিত সাঁরর এক একাট 
বোতাম নীচের বোতামের পাঁচগুণ বৃহৎ সংখ্যা [নর্দেশ কাঁরতেছে। 

এখন মনে করা যাক, আবাকাসের সাহায্যে ১৮৫২ ১1৩ ১1২৪ সংখ্যাকে নিরেশি কারতে 
হইবে। ১০১(২)নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। বোতামগ্ালকে প্রয়োজনমত দ্থানচ্যুত কাঁরিয়া 
[কিভাবে সাঁরর অপর প্রান্তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহা একান্ত লক্ষণীয়। 

নগচের  ৪র্থ সারি ৯১০০০ 
উপরের ৫ম সারি ৮ $০০ 
নীচের ৫ম সার ৮ ৩০০ 
উপরের ৬ত্ট সার স -৫&০ 

নীচের ৭ম সারি -প ২ 



রোমকদের নিজদ্ব গাঁপত ২৬৩ 

নীচের ৮ম সার এ ১।৩ 
সবেোচ্চ ৯ম সার ০০ ১।২৪ 

সংখ্যা সার ১৮৫২ ১ 1৩ ১।২৪ 

আবাকাসের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চার নিষম আত সহজে 
সম্পাদন করা যায়। গুণ ও ভাগ যথাকমে নানা পর্যাযে যোগ ও বিয়োগেব দ্বারা িষ্পন্ন 
করা হইত। 

আবাকাসের সাহায্যে গণনা-পদ্ধাত এরূপ জল যে, নিপূণ ও আঁভজ্ঞ গাঁণতজ্ঞ ছাড়া 
সাধারণের পক্ষে আবাকাসের ব্যবহার রাঁতিমত কঠিন ছিল। গসসেবো এই গণকদেব বাঁলতেন, 
870:%7) ৫1741556 17101067017, অর্থাৎ 'বালুকা গণনাষ সানপুণ'। এজন্য সাধারণ 

লোকেরা ব্যবহাঁরক গণনার ও হিসাব নকাশের কাজের সাবধার জন্য গণ ও ভাগের 
নানারূপ তালিকা মুখস্থ করিয়া রাঁখত। 

সম্পান্তর উত্তরাধিকাব সম্পকিতি রোমক আইনে নানাবিধ গাণিতিক সমসাব উল্লেখ 
আছে। এই সমস্যা লইয়া বিচারালয়ে আইনজীবীদের প্রায়ই মুশাকলে পাঁড়তে হইত। 
একবার এক মৃত ব্যান্তর দলিল অনুসারে সম্পন্তি ভাগ করিবার সময় এক দুরূহ গাঁণাঁতক 
সমস্যার উদ্ভব হয়। মৃত্যুশয্যায় এই দলিল রচনাকালে ব্যন্তিটির পত্লী সন্তানসম্ভবা ছিল। 
সুতরাং দাললে এইরূপ লেখা থাকে যে, পত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কাঁরলে পুত্র সম্পান্তব ই ভাগ 
ও পত্নী ই ভাগ পাইবে, কিন্তু কন্যা জন্মগ্রহণ কাঁরলে কন্যা পাইবে সম্পাত্তর উই অংশ ও 
প়্ী ই অংশ। শেষ পর্যন্ত মাহলার যমজ সন্তান হয়, তন্মধ্যে একটি পত্র ও অপরাঁট 
কন্যা। এখন সম্পাত্ত ভাগ কিরুপে হইবে? বিখ্যাত রোমক আইনজ্ঞ স্যালভিয়ানাস্ 
জুলিয়ানাস্ রায় দেন, পূত্র পাইবে সম্পান্তর ৪1৭ ভাগ, পত্রী ২1৭ ভাগ, ও কন্যা 
১।৭ ভাগ! 

জ্যামীতঃ জঁরপের কাজে রোমকরা জ্যামাতর ব্যবহার জানত বটে; কিন্তু সে 
জ্যামীত ছিল নিতান্তই প্রারথীমক পর্যাযের। এদ্রুস্কান্দের আমল হইতে এইরূপ 
ব্যবহারক জ্যামিতির প্রচলন রোমকদের মধ্যে দোখতে পাওয়া যাষ। শ্রিভুজেব ক্ষেত্রফল 
তাহারা নির্ণয় করিতে জাঁনিত। রোমক জ্যামীতির উপর িশরীয জ্যামাতিব প্রভাব 
সুপরিস্ফু্ট। এই প্রভাবের সূত্রপাত সম্ভবতঃ জৃূিয়াস সিজারের সময় হইতে । দসিজাব মিশরীয় 
পদ্ধাতিতে সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের জাঁরপ গ্রহণ কারতে এক আদেশ জারি কাঁবযাছিলেন। 
তাঁহার নামে প্রচালত বিখ্যাত জুলিয়ান পাঁঞ্জকা প্রণয়নের কার্যে তিনি সোঁসজোনিস্ নামে 
এক আলেকজান্দ্রীয় গ্রীক জ্যোতার্বদকে নিয্স্ত করিয়াঁছলেন। হণীবোব জ্যামাতিব প্রয়োগ 
রোমক ব্যবহারিক জ্যামিতিতে দেখা যায়। 

নিতান্ত প্রা্থীমক পর্যায়ের অন্তর্ভূন্ত হইলেও পাটগণিতে ও ব্যবহাবিক জ্যামিতিতে 
রোমকদের এই সকল উন্নাত-সাধন বিশেষ গূরুত্বপূর্ণ। গ্রগক গাঁণতজ্ঞেরা পাটখগাঁণত, বাবহারক 
জ্যামাত প্রভৃতি গাঁণতের কয়েকটি বিভাগকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট জ্ঞান করিত; গণনার কার্য 
শধু ক্রীতদাসদের উপযন্ত, তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল। ফলে গ্রীক সংখ্যা-লিখন ও 
গণনা-পদ্ধাতি আতিশয় জাঁটল ও অসৃবিধাজনক হইয়া পড়ে। সেই তুলনায় বোমকদের 
অঞ্ক-পাতন ও গণনা-পদ্ধাত ছিল অনেক বেশশ সহজ ও সরল। 

গাঁরামতি ও জারপের কাজে বাবহৃত কয়েকটি হন্পাতিঃ পাঁরামীত ও জরিপের 
কাজে রোমকরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। পূৃতীবদ্যার সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ 
থাকায় রোমক পৃতবদ্যার স্বাভাবিক অগ্রগতির সঙ্গো সঞ্জো ফলিত গাঁণতের এই দুই 
বিভাগেও যথেজ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পম্পাই-এব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পরিমাতি ও 
জারপের কাজে প্লাচীন রোমকদের ব্যবহৃত যেসব বন্ুপাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 
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এই বিদ্যায় তাহাদের পারদার্শতাই প্রমাণিত হয়। এই ধ্বংসস্তূপে গ্রোমা (০009) 
নামে একটি ফল্ত পাওয়া গিয়াছে। জরিপের কাজে গ্রোমার ব্যাপক ব্যবহারের অনেক উল্লেখ 

পাওয়া যায়। একটি উল্লম্ব িভটের দুইটি অন্ভীমক দণ্ড পরস্পর পরস্পরকে ছেদ 

করিয়া এবং একটি অপরটির উপর লম্ব অবস্থায় থাকে (১০২নং ভিন্লে)। অনূভূমিক দণ্ডদ্বয় 

১০২। গ্রোমা। পম্পাই-এ এক পাঁরমাপকের কবরে প্রাপ্ত একাঁট 
গ্রোমার অনুকরণে আঙ্কিত। 0%-উল্লম্ব পিভট:) 44, 

01)-অনূভীমক দণ্ড; 1, 7- লম্বসত্র। 

ক্ষিতজের (01012017081 [019176) উপর ঘুরতে পারে। প্রত্যেক দশ্ডের দুই প্রান্ত 
হইতে একাট কারয়া লম্বসূত্র (01000) 1100) ঝোলানো থাকে। রোমকরা সাধারণতঃ 
আয়ত-ক্ষেত্রের আকারে নগর, গ্রাম অথবা কীষক্ষেত্রের পারকল্পনা কারত; এজন্য গ্রোমার 
ব্যাপক প্রয়োগ 'ছিল। 

অনাধগমা স্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য হোডোমিটার (1)000106167) নামে এক প্রকার 
যন্তের ব্যবহার 'ছিল। হোডোমটারের সাহায্যে নদীর প্রস্থ বা অন্য কোন স্থানের দুরত্ব 
গর্যবেক্ষক অনায়াসে নির্ণয় কারতে পারিত। ভিষ্রভিয়াস্ এইরূপ একাঁটি হোডোমিটারের 
বর্ণনা 'লাঁপবম্ধ কাঁরয়াছেন। “4 চাকার সাহায্যে হোডোমটারকে ভূমির উপর চালনা করা 
যায় (১০৩নং চন্। এই চাকার অক্ষদণ্ডের সাহত সংলগ্ন দন্তাবশিষ্ট একটি চাকার সাঁহত আব 
একটি দম্তাবিশিষ্ট চাকা 41) এইরূপভাবে সংয্ত্ত থাকে যে, 4 অক্ষদণ্ড ক্ষিতজের উপর 
ঘুরিতে থাকলে “0-র সংলগ্ন অক্ষদৃশ্ডাট উল্লম্বের দিকে ঘৃরিতে থাকিবে। আসলে 
অনযস্থমিক দণ্ডের ঘূুর্ণনকে উল্লম্বে অবাস্থত দশ্ডের ঘূর্ণনে গর্যবাঁসত কারবার ইহা এক 
কৌশল মাত। €% 1)8 £। ও এ এইরূপ দত্তাবশিষ্ট চাকা ও খাঁজকাটা দণ্ডের সাহায্যে 



রোমক আমলে গ্রীক জ্যোতিষ ও গাঁশত ২৬৫ 

একদিকের ঘূর্ণনকে অন্যাদকের ঘূর্ণনে পর্যবাঁসত কাঁববার বাবস্থা আছে। সর্বশেষ 
উল্লম্বদণ্ড 1-এর অগ্রভাগে একটি গোলাকার চাকতি 0-এব প্রাণ্তবৃত্তে কতকগুলি ছিদ্র 
ব্যবস্থা লক্ষণীয়। 17.) একটি ফাঁপা নল। এই নলাঁট এইকৃপভাবে বসানো থাকে যে. € টাকা 
বারবার সময় ইহার প্রত্যেক ছিদ্র 17] নলের মূখের উপর "দয়া যাইবে। এখন চাকাতির 

১০৩। হোড়োমটার। 

প্রত্যেক 'ছদ্রে একটি কাঁবয়া নুঁড় বসাইযা রাখলে ছিদ্রগল 11.) নলেব উপর 'দিযা যাইবার 
সময় একটি করিয়া নাঁড় নলের ভিতর প্রবেশ কাঁরয়া 1১ পান্রে জড়ো হইবে। হোডোমিটারের 
1১) 6 4), 4 |" চাকা ও তৎসংলগ্ন দণ্ডগুলি এইভাবে সাজানো থাকে যাহাতে প্রাতি মইলে 
একটি কাঁরয়া ন্দাড় | পান্লে সংগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং এই নূড়িগ্ীল গণনা করিলেই 
হে।ডোমিটার কতদূর চাঁলয়াছে তাহা আত সহজে জানা যাইবে। 

স্টীলিয়ার্ড (5661597), কপি, ক্রেণ, প্রভৃতি নানাবিধ যল্পপাতির সহিত রোমকরা 

সপাঁরচিত ছিল। পরিমাপক ও পূরতাবদ্যাবশারদেরা এইসব যন্বের কাকলাপ উত্তমরূপে 
অবগত ছিল এবং তাহাদের হাতে মাঝে মাঝে এইসব যন্বেব যে কৃতিত্বপূর্ণ উন্নাতিসাধনও 

ঘটয়াছিল, তাহার বহু নিদর্শন বতমান। 

রোমক জামলে গ্রীক জ্যোতিষ ও গণিতের গবেষণা 

উচ্চাঙ্োর জ্যোতিষীয় ও গাণিতিক গবেষণায় রোমকদের অবদান অকিণ্ঠিংকর বিলে 

অত্যান্ত হয় না। তাহাদের আমলে অর্থাৎ খুঃ পঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ হইতে 
খখজ্টাব্দ পণ্ম শতাব্দী পর্যন্ত একমান্ গ্রক বিজ্ঞানগণই যে গণিত ও জ্যোতিষের গবেষণার 

৩৪ 
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চ্বার খোলা রাখিয়াছল তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছ। সুতরাং এই সময়কার গাঁণাঁতক 

ও জ্যোতিষীয় চচণর কথা বাঁলতে গেলে আবার গ্রীক বিজ্ঞানীদের কথাই বলিতে হয়। 

পোপসিডোনিয়াস ( আনমানিক খু) পঃ ১৩৫-৫১ ) 

স্টোইকপন্থী পোসিডোনিয়াস্ ছিলেন একাধারে ভৌগোলিক, জ্যোতার্বদ্ ও গাঁণতজ্ঞ। 
(91 116 0761) শীর্ষক গ্রন্থে তান সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার এক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 
সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ যে এই জোযার-ভাটার জন্য দায়ী, এই মত তান ব্যন্ত করেন। 
পোিডোনিয়াস্ ফলিত জ্যোতিষে (1501010)) পরম বিশ্বাসী ছিলেন এবং বাঁলতেন, 
পুথিবীতে মানুষের গাঁতিবিধ ও ভাগ্য গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিচ্কের দ্বারা নিযাঁন্মিত হইতেছে। 
ফাঁলত জ্যোতিষে এইরূপ বিশ্বাসের ফলেই সম্ভবতঃ সমহদ্রের উপর সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাবের 
কথা তানি চিন্তা করেন। 

পোসিডোনিয়াস্ পাঁথবীর পারধির এক মাপ 'নর্ণয় করেন। তাঁহার এই পাঁরাধর মাপ 
দাঁড়ায় ১৮০,০০০ ড্টাডিয়া। ইরাটোস্থেনিস্ পাঁথবীর পাঁবাধ নর্ণয় কাঁবয়াছলেন 
২৫২,০০০ জ্টাঁড়য়া। পোঁসডোনয়াসের ধারণা হয যে, ইরাটোস্থোনস্ ও পূর্বগামশ অন্যান্য 
ভৌগোঁলিকদের নিণাঁত মাপ অনেক বড় এবং পূৃঁথবীর পারধির আসল মাপ অনেক ছোট 
ও তাঁহার নিণত মাপের কাছাকাছি। তাঁহার এইর্প ভ্রান্ত মাপ কলম্বাস প্রমূখ নাঁবকদেব 
সমদদ্রযাাকে ?কভাবে অন:প্রাণত কাঁরয়াছিল, সে কথা স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে। 

জ্যামীত সম্বন্ধেও পোঁসডোনয়াসের ছু কিছু গবেষণা আছে। সমান্তরাল সরল 
রেখার এক সংজ্া-প্রদান তাঁহার জ্যামীতিক গবেষণার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংজ্ঞা 
হইল, একই সমতল ক্ষেত্রের উপর দূরত্ব বরাবর সমান রাঁখয়া দুইটি সরল রেখা টানিলে সবল 
বেখাদ্বয় সমান্তরাল হইবে। 

জোমনাস্ € খুীঃ অঃ ৭০) 

পোঁসিডোনিয়াসের শিষ্য রোডস্ দ্বীপের আঁধবাসী জেমিনাস্ খুঃ অঃ প্রথম শতাব্দীতে 
1151) 09710110110 41510710118), 447781706716))1 01 7191/6/710105 নামে 

জ্যোতিষ ও গাঁণতের কয়েকটি সূলালত গ্রন্থ রচনা করেন। জ্যোতিষকে সহজ ও সুখপাঠ্য 
কাঁরয়া প্রকাশ কারবার প্রয়াস যেসব প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মধো দেখা যায়, জেমিনাস্ তাঁহাদের 
তনাতম। 4))1/096110107) 10 445/70)0171৭-র প্রকাশভঙ্খাঁ অপূর্ব। তারপর জ্যোতষের 

ইতিহাস হিসাবেও ইহা আতি গল্যবান গ্রম্থ। পরবতাঁকালে প্রোক্লাসপ্রমুখ বিজ্ঞানের 
এীতহাসিকগণ প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই তাঁহাদের জ্যোতিষ ও গণিতের ইতিহাস প্রণয়ন 
কাঁরয়াছলেন। কালসহকারে বহু; লোকের সম্পাদনার ফলে জোমনাসের মূল গ্রন্থের কিছ; 
ণিকছু অদলবদল এমন কি 'বকতিও ঘাটয়াছল। এই পুস্তকের বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধেও 
মতদ্বৈধ আছে। পল ট্যানারর মতে, এক্ষণে সংরক্ষিত প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগঁলর মধ্যে 
জোমনাসের গ্রন্থ সর্বোংকৃম্ট। ওয়েলম্যানের মতে, এই পুস্তক রচনায় জোমনাস্ শুধু অনোর 
গবেষণার উপরই নির্ভর করেন নাই, 'নজের অনেক গবেষণার ফলও ইহাতে 'লাপবদ্ধ 
কারয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার টমাস্ হাীথ্ 1)71709011/0/10) 10 445/070119)- কে 

জ্যোতিষের প্রা্থামক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অভিহিত কারয়াছেন। 
যাহা হউক, জেমিনাসের জ্যোতিষে আমরা নিম্নালাখত বিষয়ের আলোচনা পাই-_ 

রাশিচক্র, ম্যাদশ রাশির কমিক স্থান, রাশদের আকাত, অক্ষরেখা ও মেরু, খগোল, দিন ও 
রাধি, ম্বাদশ রাশির উদয়-কাল, মাস, চন্দ্রকলা, সূর্ধগ্রহণ, চন্দগ্রহণ, ব্রহ্রান্ড বা কস্মস্্-এর 

.গাঁতির বিপরীত দিকে গ্রহদের ষে গতি দম্ট হয় তাহার আলোচনা, স্থির নক্ষত্রের বৃত্ত, 



সি 
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পাঁথবামন্ডল, নক্ষত্রের অবস্থানের সাঁহত আবহাওয়ার সম্বন্ধ, যাঁতকাল, ইত্যাদি। সবশেষে 
রাবমার্গে সূর্যের অবস্থান-কাল নরেশ কারযা তান এক বর্ষপঞ্জীর আলোচনা করেন।* 

মেনেলাউস (আন্মানক খুখঃ অং ১৮) 

মেনেলাউসের প্রারসাদ্ধ জ্যামিতিতে। তাঁহার ীলাখত 51)1866)1৫৫ গ্রন্থটি আবব ভাষায় 

অন্দত হয়। গোলক সম্বন্ধীয় 'ন্রভুজ ও ন্রিকোণামাতর বহু প্রাতপাদা ১1)166)168 য় 

আলোচিত হইযাছে। কির্প অবস্থায় দুইটি গোলীয ত্রিভুজ পরস্পব পরস্পরেব সাহত 
সর্বতোভাবে সমান হয় তাহার আলোচনা ও ত্রিভুজেব তিনটি কোণের যোগফল যে দুই 
সমকোণের অপেক্ষা বৃহত্তর এই প্রাতিপাদোর প্রমাণ ১1)/17৫)106য় পাওয়া যায়। 

নিকোমেকাস্ (আনুমানিক খুখঃ অঃ ১০০) 

খটষ্টাব্দ প্রথম শতকের শেষ ও দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে নব্য পিথাগোবীয় নিকো- 
মেকাস্ পাটশগাঁণত সংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রাঁসদ্ধ। গ্রীক গাঁণতীয় গবেষণার ইতিহাসে প্রথম 
যূগে পিথাগোরাস্ ও পিথাগোরীঘ গাঁণতজ্ঞগণ ও তহাদেব পবে আকামাডস- পাটীগাণত 
সম্বন্ধে ছু কিছু গবেষণা করেন। কিন্তু জ্ঞান-বজ্ঞনের ক্ষেত্রে গ্রীক প্রাধানোর কালে 
জ্যামীতিক গবেষণার মযণদা এইবূপ উচ্চ হল যে. প'টীগাঁণত সম্বন্ধে [বিশেব কাঁবিযা মাথা 
ঘামাইবার প্রয়োজন ইহারা কেহই অনুভব করেন নাই। হিপাঁসকলসৃ-এব পরে নিকো- 
মেকসেব আবিভণব গ্যন্তি দুই শত বৎসর যাবং গ্রীকদের মধ্যে পাটীগাঁণত-চ্ঠার কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। িকোমেকাসূই প্রথম গাঁণতের এই বিভাগের গবেষণা নতন কাঁরযা 
ও নৃতন উদ্যমে সুরু করেন। তরালাখত /771/9410109 4711/)71/0110৫  পাটাশগাঁণতের 

বিখ্যাত ও বহসমাদৃত গ্রন্থ। তাঁহার সময়ে ও মধ্যযুগে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। রোমক গঁণিতজ্ঞ বোয়োথয়াস্ মূল গ্রীক পাণ্ডুীঁলাপ হইতে ল্যাটিন ভাষার 
447///1))01164-র তজর্মা করেন। 

জামিতকে বাদ 'দিযা স্বাধীনভাবে পাটাীগাঁণতের আলোচনা এই গ্রন্থের বৌশগ্ট্য। 
নিকোমেকাসের পূর্বে পাটীগাঁণত এইরূপ মর্যাদা আর কখনও লাভ করে নাই। িথাগোরাস্ 
ও পিথাগোরাস্পল্থী গণিতজ্ঞদের সংখ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে 
আছে। সংখ্যার গুণাগ্ণ সম্বন্ধে নিকোমেকাস্ নিজেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও 
প্রীতপাদ্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার এইরূপ একটি প্রাঁতপাদ্য হইল, ঘন সংখ্যারা (001)1091 
1011701১017) সব সময়েই পর পর অযুগ্ম সংখ্যার সম্টির সমান। যেমন, 

৮7 ২০-৩+৫) 
২৭-৩০-৭+ ৯1১১, 
৬৪5৪০ ১৩+১৫+ ১৭ + ১৯ 

প্রাতপাদ্যাট আর একভাবেও প্রকাশ করা যায়। প্রথম হইতে জবু'শ সংখাগথালকে পণ 

পর লিখলে দাঁড়ায়-১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ | এখন সহজেই 
দেখা যায়, প্রথম অযুৃগ্ম সংখ্যা (১) ১-এর ঘন: তার পরের দুইটি অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল 
€৩+৫) ২-এর ঘন; তার পরের ?িতনাট অযুপ্ম সংখ্যার যোগফল (৭+৯1১১) ৩-এর ঘন: 
তার পরের চারটি অযুণ্ম সংখ্যার যোগফল (১৩+১৫1১৭।১৯) ৪-এর ঘন ক্তাাদ। 

পরবতণকালে ঘন সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ে এই প্রতিপাদ্য বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। বর্গ 
সম্বন্ধেও তিনি এই জাতীয় কয়েকটি প্রতিপাদ্যের আলোচনা করিয়াছেন। 

* 1121)10105 (0.), 0677772£22167)61010 4511 0/1077)146, 1-11১216, 1818, 



২৬৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

[নকোমেকাসের পাটণগাঁণতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এইসব সমস্যার প্রমাৎ 
বিশ্লেষণমূলক (0০0101৬৫) জ্যামিতির সাহায্যে সম্ভবপর নহে, তিনি আরোহ-প্রণালী ব 
110001150 171001090-এর সাহায্যে এইরূপ প্রাতিপাদ্যে উপনীত হন। এইরূপ গবেষণায় 
সঙ্কেত ও সংখ্যার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। রেখা-গাঁণত ব 
জ্যামীত এই কার্যে একরূপ অচল। ৫-এর বর্গ ঘন বা উধর্তন ঘাত ([১০%0) র্ণয় 
করিলে যে সংখ্যারই উদ্ভব হউক না কেন তার এককের ঘরে যে সর্বদাই ৫ সংখ্যাট থাকবে, 
জ্যামাতির সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা কঠিন। ইহার জন্য সংখ্যার ঝ)বহার অপারহার্য। 
আরোহ পাটীগণিতের গবেষণার ফলে ধারে ধারে গাঁণতে সাঙ্কোতিকতা প্রবেশ করে এবং 
উত্তরকালে ডায়োফাপ্টাস্ প্রমুখ গাঁণতজ্ঞদের হাতে বীজগাঁণতের উদ্ভব ও পারণাত সম্ভবপর 
হয়। জে. গাও লিখিয়াছেন ঃ 

“0৬ (10081) £০০178009 ৮95 001001১0007 00 1)0৬100 01715 

(0 2 001181]) 00010, 96 10 ৮173 09010১3 101 101001501% (1195৫ 

1) 0179১10101১ 11) ৮1710) 10101090103 (8005 019১6 1000005210৫ 
11101100981) ১51101)91151) ০910 1100 810%%) 101 111500700 01001 011 

[110 [১০/০5 01 0 0100 11] 0 01110200170 50081 11010010005 210 0110 

5001113 06 (1)0 50110 01 000 10111119015. 180 ৮425 27100, ৮৮75 

9. 51101901151) 51101177 00 006 01017810 100100)1091 11100, 2170 
(11015 11000010150 21111)1000010 160 016 120 (0 21601)78.1 

[নিকোমেকাসের পর হইতে জ্যামাতি অপেক্ষা পাটীগাঁণতের গবেষণাই অধিকাংশ গ্রীক 
গাঁণতজ্ঞদের দাম্ট আকর্ষণ করে। থওন অব্ স্মার্ণা, আয়ামৃ্রকাস্ প্রমুখ গ্রীক গাঁণতজ্ঞগণ 
[নকোমেকাসের দম্টাম্ত অনুসরণ করিয়া সংখ্যা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রাতপাদ্য প্রস্তাব করেন। 
আয়ামাব্রকাসের এক প্রাতিপাদ্য বিশেষ জনাপ্রয় হইয়াছল। বৃহত্তম সংখ্যা ৩ দ্বারা 
বিভাজ্য হয় এইরূপ যে কোন 'তনাট ক্লামক সংখ্যা মনে করা যাক্। এই তিনটি সংখ্যার 
যোগফল যাহা দাঁড়াইবে তাহার একক, দশক প্রীতি ঘরের অঙ্ক যোগ দিয়া সেই যোগফলেব 
আবার একক, দশক প্রভৃতি অঙ্কের যোগফল বাহির করা হউক। এইভাবে অগ্রসর হইলে 
দেখা যাইবে, সর্বশেষ যোগফল সর্বদাই ৬। যেমন, ৯৭, ৯৮ ও ৯৯ তিনটি ক্রমিক সংখ্যা, 
বৃহত্তম ১৯৯ সংখ্যাঁট ৩ দ্বারা বিভাজ্য। সংখ্যান্রয়ের যোগফল ২৯৪) ২, ৯ ও ৪-এর 

যোগফল ১৫); এবং ১ ও ৫-এর যোগফল ৬। দশামক স্থানিক অজ্কপাতন-পদ্ধাততে 
এইরূপ অঙ্কের কারসাজি কিছুযমান্র বিচিন্্ নহে । কিন্তু গ্রঁকরা তখনও এই পদ্ধাতর সাহত 
সম্পূর্ণ অপাঁরচিত; বর্ণমালার সাহায্য সংখ্যা প্রকাশ কাঁরতে তাহারা অভ্যস্ত। এর্প 
অবস্থায় এজাতীয় আঁঙ্কক সমস্যার নদেশি দেওয়া সত্যই কৃতিত্বপূর্ণ। 

ডায়োফ্যাপ্টাল্ (খুপঃ অঃ তৃতীয় শতাব্দী) 

সংক্ষিপ্ত জখবনধ £ ডায়োফ্যাণ্টাস* আলেকজান্দ্রষ বিদ্যালয়ের সবশেষ প্রাতভাবান 
গঁণতজ্ৰ এবং গ্রেকো-রোমক আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ বীজগাণতজ্ঞ। খু৭ঃ অঃ তৃতীয় শতাব্দীর 
মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার কার্যকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাইকেল সেলাসের এক বৃত্তান্তে 
জানা বায় যে, ডায়োফাণ্টস্ লাগাভীসয়ার বিশপ আনাটোলয়াসের (২৭০ খশীল্টাব্দ) 
পরবতশ'কালের লোক নহেন। আবার নিকোমেকাসের (১০০ খুশম্টাব্দ) অথবা স্মার্ণার 
থিওনেয় (১৩০ খুশম্টাথ্দ) লেখাতেও তাঁহার কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলেক- 
জান্দ্িয়ার থিওন (৩৬৫ খুমণ্টাব্দ) ও তাঁহার বদুষশ কন্যা হাইপোঁসয়া মেত্যু ৪১৫ 

ক 700914544 77110171106, 140) €৫. 1947; '0)1019120008' শগধক প্রবন্ধে 

। 



ভাম্মোফ্যাণ্টাস্ ২৬৯ 

খনীন্টাব্দ) ডায়োফ্যাণ্টাসের গণতের উল্লেখ ও সমালোচনা কারয়াছেন। ইহাতে এইটুকু 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তান খজ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজানদদদুয়ায় জশীবত ও 
গাঁণাতিক গবেষণায় 'লিগ্ত ছিলেন। ডায়োফ্যান্টাসের একটি সমাধি-লাপ হইতে জানা যায় 
যে, তান ৮৪ বংসর পর্যন্ত জীবত 'ছিলেন। 'জীবনের ১,৬ অংশ [তান বাল্যাবস্থায় 
কাটান, ১/১২ যৌবনে এবং ১/৭ বংসর অকৃতদার অবস্থায়। বিবাহের পাঁচ বংসর পরে 
তাঁহার একটি প্র জন্ম গ্রহণ করে। পত্র পিতার মত্যুর চার বংসর পূর্বে মারা যায়; তখন 
তাহার বয়স ছিল পিতার বয়সের অর্ধেক।” ইহা বিখ্যাত বাঁজগাঁণতজ্ঞের উপযাক্ত 
সমাধ-লীপই বটে। 

রচনালণ £ ডায়োফ্যাণ্টাসের প্রাসাপ্ধ প্রধানত তাহার 'িখ্যত গ্রন্থ 4):18/1০1104- র 
উপর প্রাতিষ্ঠিত। গ্রাঁক ভাষায় 'লাখত ১৩ খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। মূল গ্রীক পাণ্ডুলাঁপর 
ছয়খানির বেশশ খণ্ডের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায নাই। 47861811410 আরবী 
ভাষায়ও অনুদিত হইয়াছল; ?কন্তু এই আরবী তঙজমাতেও ছযাঁটর বেশী খন্ডের উল্লেখ 
নাই। ইহাতে মনে হয যে, বহু পৃবেই 4471//761104-র অন্যান্য খণ্ড লুগ্ত হইয। 

গিয়াছল।  471112)),1108 ছাড়া ডায়োফ্যান্টাস /১01)89)81 21171110015 ও 

12077517$ নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ 'লখিয়াছিলেন। প্রথমোস্তাটর সামান্য অংশ এখন 
পযণ্তি সংরক্ষিত আছে, শেষোল্তটি সম্পূর্ণরূপে নিখোঁজ হইযাছে। অনেকের মতে 
12917575 পৃথক কোন গ্রন্থ নহে, 44741//7,604-রই কোন একাঁটি লুপ্ত খন্ডের 
অংশাবশেষ। 

বীঁজগাঁণত £ গ্রক গাঁণতজ্ঞেরা জ্যমাতিকেই প্রধান স্থান দয়াছিল; গাঁণত বলিতে 
তাহারা প্রধানতঃ জ্যামিতিকেই বুঁঝত। তাই একমান্র জ্যামিতির সাহায্যেই গাণতের 
সর্ব বিভাগের সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা গ্রীক গাঁণতজ্ঞদের বৈশিষ্ট্য। ডায়োফ্যাপ্টাসের 
গবেষণায় এই গ্রীক বৌশক্ট্যের ব্যাতক্রম একান্ত লক্ষণীয়। 'তনি জ্যামিতিকে সম্পূর্ণ বাদ 
দিয়া সাঙ্কেতিক ও গণনামূলক পদ্ধাঁততে সমীকরণ, অভেদ (1010010) প্রীতির সনাধান 
করেন। বাঁজগণতশয় সঙ্কেতের সাহায্যে সমীকরণ লাখবার ও জ্যামাতি পদ্ধতির 
পারবর্তে শুদ্ধ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধাততে সমীকরণের সমাধান-নিণয়ের ব্যাপারে তানিই 
প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহার পূর্বে ইউর্রিড জ্যামিতির সাহায্যে 

৫0৫4 0) ৫2440 

(৫+৮):- ৫+ 2004 05 

প্রভৃতি সরল অভেদের নিদেশ দিয়াছলেন। হশীরোও কয়েকাট ছ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান 
করেন, কিন্তু তাঁহার পদ্ধাতি অনেকটা বাঁজগাঁণতীয় পদ্ধাতর অনুরূপ হইলেও ইহাতে 
সঙ্কেতের ব্যবহার দৃজ্ট হয় না। সুতরাং ডায়োফ্যাণ্টাসের গ্রন্থে গ্রীক বাঁজগাঁণতের যে বিকাশ 
ও পরিণাঁত দেখা যায় তাহা হঠাৎ একাদনে কিছ আর গাঁড়য়া উঠে নাই; এই পরিণতির 
পশ্চাতে ছোট বড় বহু গাঁণিতজ্ঞের প্রয়াস ছিল। তবে ডায়োফ্যাণ্টাসের হাতেই যে গ্রীক 
বাঁজগাঁণতের চরম বিকাশ ও পরিণতি ঘাঁটয়াছিল তাহা নিঃসঞ্কোচে বলা যায়। 

বীজগাঁণতের এীতিহাসিক বিবর্তনের ধারা যাহারা বিশষভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন 
তাঁহাদের অভিমত অনুসারে বীঁজগাঁণতের ক্রমবিকাশে তিনাট স্তর সুপরিস্ফুট দেখা যায়।? 

(১) আলন্ফারক (1২106011051)-_বাঁজগাঁণতের এই অবস্থায় কোনরুপ সঞ্কেতের 
ব্যবহার দন্ট হয় না; করণীয় সমস্ত বিষয়টি ভাষায় ব্যন্ত হইয়া থাকে। ভায়োফ্যাপ্টাসের 

ক]. 0:21071, 4412251079 ০1 1101/16170166 ৮ 0960. 
1৮৮. 1, 960£%10& ৮. ৮৮. তা, 45797154519) 91 5467/6, 

11901111977, 1918 7) 0184 



২৭০ বিজ্ঞানের ইতিহাপ 

পূর্বে ও পশ্চিম ইউরোপে অন্ধকার যূগে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বীঁজগাঁণতকে আমরা এই 
স্তরেই সীমাবদ্ধ দেখি। 

(২) শব্দ-সংক্ষেপণ (5/11001941100)- পারপূর্ণ শব্দের পারবর্তে সধাক্ষ্ত শব্দের 

ব্যবহারের দ্বারা বাজগাঁণতাঁয় বিষষের অবতারণা ও প্রকাশ এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। অর্থাং 
গণিতণয় সমস্যাগুলি মোটামুটি ভাষাতে প্রকাশ করা হইত, তবে সুবিধামত ম্থানাবশেষে 
পূর্ণ শব্দের পরিবর্তে সীক্ষপ্ত শব্দ ব্যবহৃত হইত। ডায়োফ্যাপ্টাস্ এই পদ্ধাতিই অনুসরণ 

করেন। 
(৩) সাহ্কেভিক (১51171)911001) বা আধানিক পদ্ধাততে শব্দের বদলে সঞ্কেতের 

ব্যবহার। 
টমাস হাঁথ তাঁহার 19/74/2185 0/ 41০477411৫ পুস্তকে শব্দ-সংক্ষেপণ পদ্ধাতর 

অনেক উদাহরণ 'দিয়াছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 

“এইর্্প প্রস্তাব করা হইতেছে যে. ১৬-কে দুইটি বর্গে ভাগ কারতে হইবে। এইবার 
প্রথমাটকে 1১ মনে কাঁরলে 'দ্বিতীয়াট হইবে 100-191 সুতরাং 160-15 একা 
বর্গের সমান হইবে। 1600/-এর বাহ্তে যতগ্াল €/ আছে ঠিক ততগাল 0, 7খ-এর 
যেকোন সংখ্যা হইতে বিয়োগ কাঁরয়া আমি এই বর্গ তৈয়ারী কাঁরতে পার। ধরা যাক ইহা 
27৬--40/ | সৃতরাং বর্গট হইবে 49160/-- 107),  ইত্যাদ।” 

ডায়োফ্যাণ্টাস-উদ্ডাবিত কয়েকাঁটি দগ্কেতঃ ডায়োফ্যান্টাসের 4721/777161104- কে 
অনেকে বাঁজগাঁণতের প্রাচশনতম গ্রন্থ বাঁলযা মনে করেন।* তাঁহার প্রবার্তত বীজগাণতায 
সহ্কেতের সাহায্যে সমশকবণ, অভেদ প্রভীতি লিখিবাব পদ্ধাতির কথা উল্লাখত হইযাছে। 

তান অজ্ঞাত রাশি, অজ্ঞাত রাশর বর্গ ও ঘন, বিয়োগ সমতা প্রভৃতি নির্দেশ কাঁরতে 
যেসব সঙ্কেত ব্যবহার করিতেন, তাহার নমুনা নিম্নে দেওযা হইল- 

অজ্ঞাত রাশিব সঙ্কেত (৯)-5 
অজ্ঞাত রাশির বগেরি সঙ্কেত (৬2) ৮ 

অজ্ঞাত বাঁশর ঘনর সঙ্কেত (২1)- 1৫ 

বিয়োগীনদেশিক চিহ] (7 (-)-র্টা 
সমতা-নদেশিক চিহ/ (25) (5) 

বীজগাঁণতীয় রাঁশদের সমান্টি বা বিয়োগ-ফলেব সাঁহত অনূর্প রাঁশদের সমন্টি বা 
[বিয়োগ-ফলের গুণন, অর্থাৎ (+1) (২-2)-এর গুপফল ডায়োফান্ট্যাস্ জাামিতির 
সাহায্য ছাড়াই নির্ণয় করিতে পাঁরতেন। তিনি 

(6+ 0): 45429 4+1/5 

এই অভেদ প্রমাণ করেন। গ্রীক গাঁণতজ্ঞরা জ্যামাতির সাহায্যে অবশ্য বহুপূর্কেই এই জাতীয় 
সমাধান 'নর্ণয় কারয়াছিলেন এবং এই ধরনের সমস্যাকে তাঁহারা উচ্চ জ্যামাতির অল্তভু্তই 
মনে কারতেন। কিদ্তু ডায়োফ্যাণ্টাসই প্রথম বাঁজগাঁণতীয় 'নয়মের সাহায্যে ইহাদের 
সমাধান করেন। 

ধণাত্মক রাশি সম্বন্ধে ডায়োফ্যান্টাসের কোনরূপ ধারণা ছিল না। তান দুইটি রাঁশর 
বিয়োগ-ফল সব সময় ধনাত্বক মনে করিতেন; অর্থাং ৫_/_ +01 0 যে কখনও ৫ অপেক্ষা 
বড় হইতে পারে তাহা তানি ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহার বি*বাস ছিল, ইহা হইতে এক 
অদ্ভূত ও অসম্ভব পাঁরিস্থাতর উদ্ভব হয়। 

+:1670)0101)04424 73711471))100, 11)100)17917051 



ডায়োফ্যান্টাস ২৭১ 

সমীকরপ-সমাধান £ ভায়োফ্যাণ্টাস্ নানাবিধ সমীকরণের সমাধান কারয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে নির্ণেয় (06161701756) একঘাত ও দ্বিঘাত এবং আনে (1110010171101816) 
একঘাত ও 'দ্বিঘাত সমীকরণ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সমশকরণে এক বা একাধক এমন কি 
চারাট পযন্ত চল (৮1191)16) থাকিত। আমশ্র সমীকরণ সমাধানকঙ্ে ?তাঁন এক 
নিয়মের নিশি দেন। নিয়মাটি এইরূপ ঃ 

“যাঁদ কোন প্রন হইতে এমন একটি সমীকরণের উদ্ভব হয যাহাব দুই দিকে সমঘাত 
(58076 1১0৮6) কিন্তু অসম গৃণকাবশিল্ট (01001671( ০০-০1101001১) রাশ থাকে, 

তবে সমঘাত রাঁশদের একটি হইতে অন্যকে বাদ 'দতে হইবে। যাঁদ কোন সমীকরণের এক 
অথবা উভয় 'দকে খণাত্বক রাশ থাকে তবে সমতা-চহেব উভয় দিকেই এইবৃপ খণাত্মক 
রাঁশদের যোগ দিয়া গমশকরণের সমস্ত রাশিকে ধনাত্রক কারতে হইবে। এইভাবে সমস্ত 
রাশিকে ধনাআক রাশিতে পারণত করা হইলে পূর্ব ব্যবস্থামত সমঘাত বাঁশিগুলিকে পরস্পর 
পবস্পর হইতে বাদ দিতে হইবে।” 

ডায়োফাণ্টাস কোন সমীকবণেরই পরিপূর্ণ সমাধান দিতেন না, সমীকবণাঁট লিখিয়া 
সংক্ষেপে তাহাব উত্তব বসাইতেন। যেমন, 

১৫4১+1757 

এখন সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, 

ঘ০) 
[তিনি তিন প্রকার দ্বিঘাত সমীকবণেব আলোচনা কারযাছেন, যথা ৫ 

024 ()521€ 

0৮45 (076 
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তারপব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তানি ম-এর একটি মাত্র মূল নিশি কারয়াছেন। দ্বিঘাত সম্ী- 
করণের যে দুইটি কারযা মূল হয় তাহা 'তনি আদৌ লক্ষ্য করেন নাই: এমন কি যেসব ক্ষেত্র 
দুইটি মূলই ধনাত্মক সেইসব ক্ষেত্র তাঁহার দাঁচ্ট এড়াইয়া গিয়াছে। তারপর কোন সমী- 
করণের সমাধান হিসাবে অমৃলদ রাশিকে তিনি গ্রহণ কবিতেন না। ধণাত্রক ও অমলদ 
রাশির গুরুত্ব গ্রীক গাঁণতজ্ৰরা কখনই উপলাব্ধ কারতে পারে নাই। 

যে কোন সমস্যাকে বীজগাণতীয় সমীকরণে দড়ি করাইবার ব্যাপাবে ডায়োফ্যাণ্টাস্ 
[সদ্ধহক্ত 'ছিলেন। একটা উদাহরণ দেওযা যাক। “এমন তিনাঁট সংখ্যা বাঁহর কর যাহাতে 
ইহাদের যে কোন দুইটি সংখ্যাব গুণফলেব সাহত সেই দুই সংখ্যার যোগফল যোগ করিলে 
একটি প্রদত্ত সংখ্যা হয়। মনে কর, এই প্রদত্ত সংখ্যাগুলি ৮, ১৫ ও ২৪ সংখ্যা 
[তিনাঁট কত 2” 

আধুনিক সঙ্কেতেব সাহাযো লিখিলে সমস্যাটি দাঁড়ায় এইরূপ ঃ 
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বিয়োগ করিয়া অনায়াসে লেখা যায়, 
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২৭২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

ডায়োফ্যাণ্টাস্ নির্ণেয় তিনটি সংখ্যার যে কোন একটিকে মনে করিলেন ৫-_11 ইহা হইতে 
তিনি দেখাইলেন যে, অপর দুইটি সংখ্যা হইবে যথাক্রমে 9/৫-1 ও 160/4--1| তারপর 
৫-এর মান নির্ণয় করিলেন ১২/৫। 

মাত্র একখানি খণ্ডে ডায়োফ্যাণ্টাস্ নিণেয়ি সমীকরণের আলোচনা করিয়াছেন; অন্যান্য 
খণ্ডগুির প্রধান আলোচ্য বিষয় অনিণেষ়্ দ্বিঘাত সমীকরণ। এই সমীকরণগাল সাধারণতঃ 
নিম্ন প্রকারের £ 

44%24-7% 476 2 

এই ধরণের সমীকরণের অনেক রূপ আছে। 'তাঁন তাহার অনেকগ্ীলর সমাধানে সচেষ্ট 
হইলেও প্রত্যেকটির সমাধান দিবার চেষ্টা করেন নাই। এই শ্রেণীর অন্তভুন্ত যে সকল 
সমগকরণের মধ্যে দ্বিঘাত অথবা পরম (৪19501000) রাঁশাটি থাকে না সেই সব বিশেষ 
সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ সমাধান আমরা ডাযোফ্যান্টাসে পাই। অন্যান্য আনর্ণেয় সমীকরণের 
কোন সুষ্ঠু বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান তান দেন নাই, অথবা দিলেও তাহা আঁতিশয় জাটল ও 
ঘোরালো আকার ধারণ কারয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখষোগা, আনির্ণেয় সমঁকরণ-সমাধান ব্যাপারে 
আধভট, ব্রহযনগুপ্ত প্রমূখ ভারতীয় গাঁণতজ্ঞগণ ডায়োফ্যাণ্টাস্ অপেক্ষা অনেক বেশী কাতত্বের 
পারচয় 1দয়াছলেন। গাঁণতের এই বভাগে ভারতীষ তৎপরতা গ্রশকদের অপেক্ষা প্রচনতর। 

ডায়োফ্যাণ্টাসের প্রতিভা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি কতদূর মৌলক 
ছিলেন এবং তাঁহার গবেষণার কতটা অংশ পূর্ববতা" গ্রীক গাঁণতজ্ঞের নিকট হইতে গৃহীত, 
তাহা 'নশ্চয় করিয়া বলা কণঠিন। তাঁহার বাঁজগাঁণতের উপর ব্যাবিলনীয় গাঁণতের প্রভাব 
সূস্পচ্ট। সাঙ্কোতিকতার প্রবর্তন কারিয়া বাঁজগাঁণতের গবেষণায় তান যুগান্তব আঁনয়া- 
ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। সমীকরণের একাধিক সমাধান, ধণাত্বক রাঁশব আস্তিত্ব প্রভীতি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তাঁহার দাষ্ট এড়াইয়া িয়াছল, ইহা মারাত্মক ভ্রুটী সন্দেহ নাই। বহু 
সমশকরণের অসম্পূর্ণতা ও সমাধানের অযৌন্তকতা কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রাতভাকে 
'্লান করিয়াছে। তেমনি আবার আর্ণেয় সমীকরণের সমাধান-ব্যাপারে তান 
দক্ষতা দেখাইয়াছেন। সব দক বিচার কাঁরয়া দৌখলে প্রাচীন কালের অত্যল্পসংখাক প্রাতিভাবান 
গাঁণতজ্ঞের মধ্যে ডায়োফ্যা্টাস্ যে অনাতম ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

প্যাপাস (আনমাঁনক খণচ্টাব্দ ভৃতয়-চতুর্থ শতাব্দী) 

ধনকোমেকাস্ ও ডাযোফ্যাপ্টাসের সময় কি তাহারও ক; পূর্ব হইতে গ্রীক গাঁণাতক 
গবেষণার ধারা জ্যামিতির পথ ক্লমশঃ পাঁরত্যাগ কারিয়া পাটপগাঁণত ও বীঁজগাঁণতেব পথে ভাশ্রসব 
হইযাঁছল। কিন্তু গাঁণতের যে বিভাগে গ্রীকরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইযাছে এবং যে বিভাগ 
প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই আবচ্কার, সেই জ্যাঁমাতির আদর কাঁময়াও কমে নাই। গ্রধক জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের পতনোল্মাখ যুগেও কয়েকজন প্রতিভাবান জ্যামিতি বিশারদের দক্টাল্তের অভাব 
নাই। আলেকজাল্দয়ার প্যাপাস বোধ কারি গ্রীক জ্যামাতিক প্রাতিভার শেষ নিদর্শন । 
ইউীরুড, আপোলোনিয়াস্ বা আঁক্কীমডিসের সাহত প্যাপাস্ ঠিক তুলনীয নহেন বটে; 
তবে তিনি নিঃসন্দেহে তাঁহাদের সগোন্ত। গঁণতের এীতহাসক জেমৃস্ গাও লাখয়াছেন £-- 

“৮ 00 01701061015 00101121%021105, 1800905 15 1156 06 1১671. 
0৮101701166 117 (100 801017010, 1716 10901551090] 01 2 01517170601 

800 56815, 00 ঠি)0 1015 [১601 11) 4১1১011010105,৯ 
প্যাপাসের জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা বায় না। তিনি তাঁহার 

রচনার আধকাংশ ক্ষেত্রেই পৃববিতর্শ বিজ্ঞানী ও লেখকদের উল্লেখ করিতেন না। এক 

*]. 00৬, 4 57011 17156079 91 ০৮৮1: 71011727771175, (0171)11020, 1884. 



পমপাস্ ২৭৩ 

টলেমশর বেলায় তিনি বরাবরই খুশষ্টাব্দ ১৪০ অব্দের উল্লেখ কাঁরয়া গিয়াছেন। ইহাতে 
প্যাপাসের তাঁরথ যে টলেমীর পরবতারঁ তাহা নিশ্চিতরূপে বলা চলে। ডায়োক্রিটিয়ানের 

রাজত্বকালে (২৮৫-৩০৫) রাঁচত এক পাণ্ডুলীপতে উল্লিখিত আছে যে, প্যাপাস্ এই 
সময়েই অর্থাৎ খুনন্টাব্দ্র তৃতীয় শতকের শেষভাগে বা চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে আলেক- 
জান্দ্য়ায় গাঁণাতক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন।* সুইডাসের মতে প্যাপাস ছিলেন 
আলেকজান্দ্য়ার থওনের সমসামায়ক। এই মত সত্য হইলে প্যাপাসের কাল খুশ্টাব্দ 
চতুর্থ শতাব্দী দাঁড়ায়। 

টলেমশর 441710651-এর ও ইউক্লিডের 42/67)0115-এর উপর তান কযেকাঁটি টকা 
রচনা করেন। গাঁশাতিক সংগ্রহ' বা 11011017011661 (01106119175 তাঁহার সবশশ্রেন্ঠ 

গ্রজ্থ। 441710265 বা £16787015-এর উপর টীকা এক্ষণে অবলুপ্ত হইয়াছে। 
প্রোক্লাসের লেখায় প্রথমোস্ত ও আরবাঁ অনুবাদে শেষোস্ত টীকার কিছ্ কিছ উল্লেখ পাওযা 
যায়।  110//)277011021 ৫0০9116010175-এর আট খণ্ডের মধ্যে প্রথম খন্ড ও "দ্বিতীয় 

খন্ডের কিয়দংশ ছাড়া আর সব খণ্ডের সম্পূর্ণ অংশই এপযন্তি সংবাক্ষত আছে। আধ্ানক 
কালে ফ্রেডারক হুলশ্ প্রমূখ পশ্ডিতগণের চেষ্টায় প্যাপাসের এই গাঁণাতক সংগ্রহ সম্কলিত 
হইয়াছে। এই সংগ্রহ শুধু প্যাপাসের নিজস্ব গবেষণার আলোচনার দ্বারাই সমদ্ধ নহে; 
প্রাচশনকালের সমগ্র গণিতের ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারাও এই গ্রন্থে আত সংন্দরভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনা আতিশয় প্রণালীবদ্ধ ও ভাষার দিক 'দিয়াও ইহা অনবদ্য। 

অবল্স্ত প্রথম খণ্ডের আলোচ্য 'িষয় ছিল পাটশগাঁণত, এইরূপ অন্যামত হয়। কারণ, 
দবতীয় খণ্ডে পাটগাঁণতের বহু আলোচনা আছে এবং ইহা সুরু হইয়াছে মধ্যপথে। 

তৃতীয়, চতুর্থ পণ্চম, যন্ঠ ও সপ্তম খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় জ্যামিতি। তৃতীয় 
খণ্ডে একটি জ্যামাতক সমস্যার আলোচনা প্রণিধানযোগ্য! সমস্যাটি হইল, দুইটি প্রদত্ত 
রেখার দুইটি মধ্যক সমানৃপাত (6০ 17697 চ০০০:০০ 6৮৮6৫17 (0 £1%61) 

11705) নির্ণয় করা। একাটি ঘনর "দ্বিগুণ আর একটি ঘনর অঞ্কন প্রসঙ্গে হিপোক্রেটিস্ 
অব্ চিওস্ এইরূপ মধ্যক সমানুপাতের প্রশ্ন লইয়া গবেষণা করিয়াঁছজেন। প্যাপাস্ এই 
প্রশ্নের কয়েকটি সমাধানের 'নদেশ দেন; তল্মধ্যে একটি তাঁহার সম্পূর্ণ 'নজস্ব। মধ্যকের 
সাধারণ গুণাগ্ণও এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে । দুইটি সরল রেখার অঞ্তর্বতর সমান্তর, 
গুণোত্তর ও 'বপরীত মধ্যক (21010770110, £6017701710 170 11217001010 17167805) 

এবং এই "তিন প্রকার মধ্যককে একই সঙ্পো ও একটি মাত্র জ্যামিতিক অঞ্কনের দ্বারা প্রকাশ 
কারবাব পদ্ধাতি সম্বন্ধে প্যাপাস্ আলোচনা করিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের সহিত স্পর্শরত 
অবস্থায় কিভাবে একাধিক বৃত্ত অঙ্কন করা যায়, তাহা চতুর্থ খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। 
যেমন, তিনাটি বৃত্ত প্রতোকাঁটকে স্পর্শ করিয়া রাহয়াছে; এখন এই তিনাঁট বৃত্তকে 'ারয়া 
একটি পারবৃস্ত (01070501960. 01016) অঙ্কন করিতে হইবে। গোলকের উপর 
আঁঙ্কত হেলিক্স্ বা পেশ্চালো রেখার নানার্প জ্যামাতিক ধর্ম সম্বচ্ধে তিনি আলোচনা 
করেন। এই পেশচালো রেখার অঞ্কন-প্রণালী অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের উপর অ্কিত 
আঁকামাডসের কুণ্ডালত রেখা বা স্পাইরালের মত। একটি কোণকে সমভাবে িখশ্ডিত 
কারবার সূপ্রাণীন ও সুকঠিন প্রশ্নের আলোচনাও এই খণ্ডের অন্তভূর্তি। 

পণ্যম খণ্ডে সুষম বহূ্ডুজ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নানার্প ঘনর আয়তন নিশাঁতি 

হইয়াছে। এক জায়গায় তিনি ১৩টি বহুতলক ঘনর বর্ণনা দিয়াছেন। এই বহুতলক ঘনর 
বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের তলগৃলি হয় জমবাহু (60011966121) নয় সদৃশকোণ 

(60৮18080101)  বহন্ভুজ হয়, কিন্তু সদৃশ বহূভুজ (৪1001127 [901/807) হয় না। 
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২৭৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

এই ধরনের বহূতলকের সাহায্যে তিনি গোলকের ঘনফল ও উপাঁরভাগের ক্ষেত্রফল নির্ণয় 

করেন। 

ষষ্ঠ খণ্ডে কয়েকটি মূল্যবান জ্যোতিষাঁয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় 
অবশ্য প্যাপাসের নিজস্ব কোন অবদান নাই; ইহা প্রধানতং পূর্ববতর্শ জ্যোতার্বদদের 
গবেষণা অবলম্বনে রচিত। যেমন সূর্য ও চন্দ্রের দুরত্ব ও আয়তন সম্বন্ধে আরিস্টার্কাসের 

গবেষণা, আলোক ও তাহার প্রবাহ সম্বন্ধে ইউক্রিডের মতবাদ, দন ও রানি সম্বন্ধে থিয়ো- 
ডেসিয়াসের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় প্যাপাস্ এই খণ্ডে আলোচনা করিয়াছেন। 
এই জন্য ষ্ঠ খণ্ডটির এাতহাসিক গুরুত্ব ষথেল্ট। 

সগ্তম খণ্ডে জ্যামীতির কয়েকাঁট আত গুরত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রাতপাদ্যের সমাধান 
আলোচিত হইয়াছে । প্যাপাসের প্রায় এক হাজার বংসর পরে পল: গুলাডন (07৮1011) 

এই প্রতিপাদাগাল নূতন করিয়া আঁব*্কার করেন এবং ভ্রমবশতঃ ইহাদের গুজুডিনের 
প্রাতপাদা বাঁলয়াই চালানো হয়। প্রকৃতপক্ষে প্যাপাসই এই জ্যামিতিক প্রাতপাদাগঁলর 
আবিজ্কর্তা। 

নিউটন ও দেকার্তের কল্যাণে প্যাপাসের আর একটি জ্যামিতিক সমপাদ্য গাঁণতেব 

ইতিহানে বিশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করিয়াছে। ইহা 'প্যাপাসের সম্পাদ্য নামে পাঁরাঁচিত। 
একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর অনেকগীল সরল রেখা দেওয়া আছে। এখন একটি বন্দর 
সণ্টার-পথ (19015) এমনভাবে টানতে হইবে যাহাতে এই বন্দু হইতে 'বাভল্ন সরল 

রেখার উপর লম্ব আঁঞ্কত করিলে কতকগ্লি লদ্বের গুণফল অবশিষ্ট লম্বের গুণফলের 
সহিত সর্বদা এক প্রদত্ত অনুপাত রক্ষা করে। সপ্টার-পথ সংক্রান্ত এই জাতীয় গবেষণার 
সূত্র ধাঁরয়া প্যাপাস আধবৃত্তের ফোকাস্ বা নাঁভ নির্ণয়ে সমর্থ হন। তারপর নিয়ামক 
(01170010718) ও ফোকাস হইতে দূরত্বের এক অনুপাত রক্ষা করিয়া একাঁট "বন্দর 
সঞ্চার-পথ রচনা কাঁরলে সেই সঞ্চার-পথই ষে কাঁনক রেখার সৃষ্টি করে. প্যাপাস্ এইরূপ 
মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন। বলা বাহুলা, ইহা কাঁনক রেখার এক সাধারণ সংজ্ঞা। 

অন্টম খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় বলবিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন। ভারকেন্দ্রের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে বশদ আলোচনা এই খণ্ডে আছে। 

প্যাপাসের জ্যামাতি ও গণিত সমসময়ের আঁধকাংশ গাঁণতজ্ঞের পক্ষেই দুরূহ ও 
দুর্বোধ্য ছল। তাঁহার জ্যামাত বুঝবার মত বিদ্যাবদ্ধি বা পান্ডিত্য সমসামায়ক 
গাঁণতজ্ঞদের মধ্যে একর্ূপ ছিল না বাঁললেই হয়। সেজন্য বহীদন পর্যন্ত কেহ তাঁহার 
রন লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। এই আলোচনার অভাবে প্যাপাসের 
প্রীতিডারও যথাযোগা সমাদর হইতে পারে নাই। মননশখলতার সাধারণ অবনাতর যৃগে 
প্রাতভার এইরূপ দুর্দশাই ঘাঁটয়া থাফে। 

খিওন জব আলেকজান্দিয়া ও হাইপোঁসিয়া 

প্যাপাসের সমসামীয়ক (সুইডাসের মতে) আলেকজান্দ্ুয়ার গণিতজ্ঞ থিওনের প্রীসাদ্ধ 
ইউক্লিড ও টলেমশীর টীঁকাকার হিসাবে। 441771£65/-এর উপর রাঁচিত তাঁহার টাকার মধ্যে 
বহু মূল্যঘান এতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছত তাছে। পরবতকালে বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা-কার্ষে 
এইসব তথা বিশেষ কাজে আঁসয়াছে। থিওন পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু প্রাতভাবন ছিলেন 
না। তাঁহার নিজস্য কোন মৌলিক গবেষণার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

খিওনের বিদূষী কন্যা হাইপোঁসিয়া সত্যকার প্রাতিভার আঁধকারণী 'ছিলেন। হাইগোসিয়া 
প্রাচীন গ্রেকো-রোমক সভ্যতার এফমান্র উল্লেখযোগ্য মাহলা 'বিজ্ঞান। আযআপোলোনয়াসের 
কাঁনক জ্যামাত ও ডায়োফ্যান্টাসের বাঁজগণিতের উপর তিনি কয়েকটি সমালোচনা লেখেন। 
তাঁহার আধিকাংশ রচনাই এখন নিখোঁজ। হাইপোসিয়া শুধ্য বিদষাঁই ছিলেন না তিনি 



বোয়েখিয়াস- ২৭৫ 

অসামান্যা সংন্দরী ছিলেন। এই রূপ ও গুণই তাঁহার কাল হইয়াছিল। এক পৌত্তালক 
বিধমধ গ্রীক মাহলার এত পাঁণ্ডত্য ও রূপ ধর্মান্ধ খুশষ্টানদের অসহ্য হইয়া উঠে। বিধমশী 
হাইপোঁসিয়ার প্রভাবে খীন্টধম বিপন্ন এই রব তুলিয়া ৪১৫ খনীদ্টাষ্দে একদল পাদূুরী 
তাঁহাকে নির্মম ও অমান্ীষকভাবে হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যা-কার্যে আক্ণীবশপ সেন্ট 
সাঁরলের প্ররোচনা ছিল, এইরূপ সন্দেহ হয়। এই সেপ্ট সিরিলেরই খুল্পতাত আক্ণবশপ 
থিয়োফলাস--076 [90101961091 017010% 01 [১6900 2100. 511006, 2 1১010 1990. 
11191), ৬1050 1091705 510 21660198061 [01100000৮10 8010 2170 1010900* 

-৩৯০ খাচ্টাব্দে আলেকজান্দ্িয়ার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারের এক বিরাট অংশ ধ্বংস কারবার 
আদেশ 'দিয়াছিলেন। 

বোয়েখিয়াস (৪৭৫-৫২৪) 

হাইপোঁসযা ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার সবশেষ উল্লেখযোগ্য গাঁণতজ্ঞ। তাঁহার শোচনীয় 
মৃত্যুর পর প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কাতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চতণর প্রধান কেন্দ্র আলেকজাল্দ্ুয়া হইতে 
বিদ্যাচচণর পাট একেবারে উঠিয়া যায়। বিদ্যোৎসাহী অল্প কয়েকজন যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের 
মধ্য কেহ এথেন্দে কেহ কন্-তাণ্তনোপলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

এাঁদকে রোমক সাম্রাজোরও বড় দ্ার্দন। বহু পূর্ব হইতেই নানাঁদক দয় লাগ্রাজ্যের 
ভাঙ্গনেব লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল। পণ্চম শতাব্দীতে ইহা শতধা ভাঙ্গা পাঁড়ল। 
স্পেন, গল ও উত্তর আফ্রিকার প্রদেশগুলি একে একে বর্বরদের আঁধিকারে চাঁলয়া গেল। চতুর্থ 
শতাব্দীর শেষভাগে রোমক সাম্রাজা গ্রশকভাষী পূর্ব সাম্রাজ্যে ও ল্যাটিনভাষী পশ্চিম সাম্মাজ্যে 
বিভন্ত হইয়াছিল। বর্বররা এই সায়াজাভাগের সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়ে নাই। ভাসগথ্ 
ও অজ্ট্রোগথদের আক্রমণে শীঘ্ুই পশ্চিম সাম্াজ্য একেবারে ধবাঁসয়া পাঁড়য়াছিল। ৪৭৬ 
খংটাত্দে ওডোযাসেবের নেতৃত্বে ভিসিগথ্রা পশ্চিম সামাজায দখল করে এবং ইহার অনতি- 
কালের মধ্যেই অক্ট্রোগথ্ িয়োডোরিক সমগ্র ইতালণ ও সাসলির সবময় কতৃত্ব গ্রহণ করে। 
আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঘোর রাজনোতিক দূর্যোগ ও বিপর্যয়ের কালে ইতালশতে 

গ্রক বিজ্ঞান, গাঁণত ইত্যাঁদ নানা বিদ্যা আঁধকতর মনোযোগের সাঁহত আয়ন্ত ও আলোচনা 
কারবার এক নৃতন স্পৃহা জাগ্রত হয়। রোমক আমলে ইতালশীব আঁধবাসীরা যে গ্রগক গাঁণতে 
চরম পরাজ্মখতা প্রদর্শন করিয়াছে পণ্টম শতাব্দীর এই ঘোর দ্াদনে সেই গাঁণতই আমর! 
দেখতে পাই শ্রম্ধার সাহত পাঠত ও আলোচিত হইতেছে। গ্রীক গ্রন্থ অবলম্বনে ল্যাটিন 
ভাষায় এই সময় বহু পাঠ্য পৃস্তক সঞ্কালিত হয়। 

বোয়োথিয়াস্ এই সময়কার সবশ্রেম্ঠ রোমক গাঁণতজ্ঞ। অল্ট্রোগথ্ সম্মাট ?থয়োডোরক 
প্রথমে বোয়োথিয়াসের পাণ্ডিত্যে মৃগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিদ্যাচ্চার নানাবিধ সাবিধা দিয়াছলেন। 
1কম্তু রাজনোৌতিক কারণে, সম্ভবতঃ ঈর্ধাপরায়ণ কোন প্রভাবশালন সভাসদের প্ররোচনায়, 
ষড়যন্ত্রের আভষোগে তিনি আভিষ্ন্ত ও শেষ পবণ্ত প্রণদণ্ডে দাণ্ডত হন। 

বোয়োথয়াসের বিখ্যাত গ্রন্থ 071 1116 0০975918110715 0| 12/11/0911) তাঁহার 

কারাবাসকালে রাচত হয়। 171১111111১ 2471/177/61164 তাঁহার রচিত সবশশ্রেন্চ গাঁণাতক 

গ্রদ্থ। প্রাচীন গ্রীক গাঁণতজ্ঞদের রচনার তুলনায় ইহা একটি সহজপাঠ্য পুস্তক মার । কিচ্তু 
পণ্টম শতাব্দীর শেষ ও যম্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গাঁণতের গ্রল্থ ইউরোপে 
আর রচিত হয় নাই। 17751111115 ,4711177161164 প্রধানতঃ নিকোমেকাসের পাটণগাঁপতের 

অনুবাদ। জ্যামাত সম্বন্ধে লিখিত বোয়োথয়াসের আর একটি গ্রল্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই গ্রন্থে ইউক্রিড-প্রস্তাবিত বহু জ্যামাতিক প্রাতিপাদ্য ও সমপাদোর আলোচনা আছে। 
বোয়েখিয়াস্ কোন প্রতিপাদোর বা সম্পাদোর প্রমাণ দিবার চেক্টা করেন নাই। ইহাতে অনেকের 

₹% 0০০11019017, 10201176070 2611 01 £76 7₹977107) £7117116, 04890), 57, 



২৭৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

ধারণা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তান £12/72715-এর কোন অসম্পূর্ণ প্রাতালাপ হাতে পাইয়া 
থাকিবেন এবং তাহার ভা্ততেই এই জ্যামাত রচনা কাঁরয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে 

তিওন কর্তৃক সক্কলিত 4:12%76715-এর এক প্রাতীলাপ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রাঁচত হয়। 
গূৰার সংখ্যা £ বোয়েখিয়াসের জ্যামীতি আর এক কারণে এতিহাঁসক গর্ত্ব লাভ 

কারয়াছে। এই গ্রন্থে গুবার সংখ্যার অনুরূপ এক ধরনের সংখ্যার ব্যবহার দৃজ্ট হয়। 
পাঁশ্চমদেশখয় আরবদের মধ্যে এককালে গুবার সংখ্যা প্রচলিত ছিল। এই গ্বার সংখ্যার 
উৎপান্তিও আবার ভারতখয় সংখ্যা হইতে। বোয়েখিয়াস্ কিরূপে এই সংখ্যার কথা অবগত 
হইয়াছিলেন এবং পণ্থম শতাব্দীতে ইতালীতে এই আঁভনব সংখ্যা-পাতন পদ্ধাত কির্পে 
প্রবাততি হইয়াছিল, তাহার সন্তোষজনক উত্তর এখনও খঃজিয়া পাওয়া ঘায় নাই। সংখ্যার 
ইতিহাসে ইহা 'বোয়েখিয়াস্ প্রন নামে খ্যাত। এক সময় এীতহাসিকদের ধারণা হইয়াছিল, 
িথগোরাস সম্ভবতঃ একবার ভারতবর্ষে আসিয়া থাঁকবেন এবং ভারতাঁয় গাঁণতের সহিত 
পাঁরচিত হইবার পর ইউরোপে ফিরিয়া তিনি শিষ্যদের নিকট ভারতীয় অঙ্ক-পাতন পদ্ধাতর 
কথা প্রচার করেন। এইর্প ধারণা এখন পাঁরত্যন্ত হইয়াছে। ভারতীয় অঞ্ক-পাতন পদ্ধাতর 
এইরূপ প্রাচীনত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

আর একদল এতিহাঁসকের অভিমত, বোয়োথয়াসের জ্যামীতির সবটাই নকল, দশম 
শতাব্দীর পূর্বে এই জ্যামাত রচিত হয় নাই; ভুল করিয়াই হউক বা ইচ্ছকৃতই হউক, ইহ। 
বোয়োথিয়াসের নামে চালানো হয়। তাহাদের যৃন্তি হইতেছে ৪ (১) গ্রন্থের মূল আলোচ্য 
বিষয় জ্যামিতির সাহিত সংখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই) (২) 17751211115 41711177001166-তে 

বা তাঁহার রাঁচত আর কোন গ্রন্থে সংখ্যর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; (৩) বোয়োথিয়াসের 
সমসামায়ক ক্যাপেলার আনুমানিক ৪৭৫ খুপজ্টাব্দ) বা তাঁহার রচনাবলীব সাহত সুপাঁরচিত 
মধ্যযূগখয় অন্য কোন লেখকের রচনায় বা সমালোচনায় এই সংখ্যার কোন উল্লেখ নাই, 
(৪) হিন্দ অঞ্ক-পাতন পদ্ধাত খুষ্টীয় পণ্টম শতাব্দীর পূর্বে সংশোধত ও উন্নীত হয় 
নাই; সৃতরাং বোয়োথয়াসের সময় বা তাহার পূর্বে ইউরোপে ভারতীয় সংখ্যার প্রচলন ঘটিবার 
কোন য্যান্তসঙ্গাত কারণ নাই। 

উপারিউন্ত য্যান্তর অনেকগুলিই অকাট্য তথ্যের উপর প্রাতীষ্ঠত নহে। ভারতীয় অঙ্ক-পাতন 
পদ্ধাত খীক্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই বিশেষ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
শ্ন্যের ব্যবহার তখন হইতেই সুরু হইয়া গিয়াছে। সৃতরাং ব্যবসায়-বাঁণজ্যের মাধ্যনে 
পণ্চম শতাব্দী কি তাহারও পূর্বে ইউরোপে হিন্দু অঙ্ক-পাতন পদ্ধাতর প্রবর্তন মোটেই 

* অসম্ভব নহে। সেভেরাস্ সেবকৃত্ (আনূমাঁনক ৬৫০ খাাম্টাব্দে) 'লাঁথয়াছেন যে, 
ইউরোপে 'হম্দু সংখ্যার প্রচলনের বহু পূর্বে এই পদ্ধাতর উচ্চ প্রশংসা ও মাহাত্ব্যের কথা 
সেখানে পেশীছয়াছল।* ভোয়েপকে বলেন, আনুমাঁনক খক্টীয় 'ম্বতীয় শতকে 
আলেকজান্দ্রীয়রা হিন্দুদের প্রথম নয়াট সংখ্যার কথা অবগত হয়। আলেকজান্দ্রীয়দের কাছ 
হইতে পরে পশ্চিমদেশীয় আরবরা এবং সম্ভবতঃ রোমকরা হিন্দু অজ্ক-পাতন পদ্ধাতর কথা 
জানিয়াছল। ফ্লোরিয়ান ক্যাজরির আঁভমত, ভোয়েপ্্কের ব্যাখ্যাই আঁধকতর য্যাস্তসম্পাত। 

৭.৩। তীগ্ভদ-বিদ্যা, প্রাশীবদ্যা ও জশীবাবদ্যা _-ফ্যাটো, ভানো, 
 শ্লান ও ডিওস্ফোরিভিস্ 

কাঁষাঁবদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবদ্যায় রোমকদের অনেক মঞ্যযবান গবেষণার পরিচয় 
পাওয়া ষায়। কর্মধীর রোমকদের পক্ষে কাঁষাবদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা প্রন্ভীত ফিতবিদ্যার 

* 1026 2100. 51701 127560৮) 9117180% 51672185 1980, টা [1 
0. 92-93. | 
1 0819117200৫ 5 09. 68, 



ভারো ২৫ 

অনুশীলনে মনোযোগী হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কৃষি ছিল রোমকদের প্রধান উপজখীবকা 
এবং রোমক জাতির শ্রীবাদ্ধির প্রধান কারণ। রোমকরা আঁস ও লাঙল সমান দক্ষতার সাঁহত 
চালনা কাঁরয়াছে। 

মার্কাস্ পোর্সয়াস্ ক্যাটটো খে পৃঃ ২৩৪-১৪৯) 

মার্কাস্ পোঁসয়াস্ ক্যাটো ল্যাটিন ভাষায় 'লাখত কৃঁষাবদ্যার প্রথম পৃস্তক 4) 
16 75120- র রচাঁয়তা হিসাবে বিখ্যাত। এই পুস্তকে তিনি ১২০টি তীদ্ভদের নাম ও 

বর্ণনা লাপবদ্ধ করেন। এতদ্ব্যতত চাকংসকগণ কতৃকি ব্যবহৃত কতকগুলি ভেষজের 
বর্ণনাও ইহাতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইসব উদ্ভিদের শ্রেণখীবভাগ কারবার 
কোন চেস্টা তান করেন নাই। কৃষিকার্য, ফল, সবজি ও ফুলের বাগান তৈয়ারীর সুবিধার 
জন্য এইসব কাজের উপযোগী বাঁভম্ন উদ্ভদের একপ্রকার শ্রেণশীবভাগ তিনি কারয়াছলেন। 

মার্কাস্ টেরেশ্টিয়াস্ ভারো খেিঃ পৃঃ ১৯৬-২৭) 

রোমকদের অভ্যুরথানের প্রথম যূগে কৃষিবিদ্যা, প্রাাবদ্যা, ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ 
সদ্বন্ধে মূল্যবান গ্রল্থরাজির প্রণেতা হিসাবে ক্যাটোর পর মার্কাস্ টেরোশ্টয়াস্ ভারোর নাম 
সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি বিখ্যাত ল্যাটিনভাষাবদ "আলোর শষ্য ছিলেন। ভারো গ্রশক 
সাহত্য ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার রচনায় গ্লেটোর প্রভাব বর্তমান। তবে 
সাধারণভাবে স্টোইক দর্শনই তাঁহার অধিকাংশ রচনার মূল ভান্ত। 

ভারোর লাখত গ্রল্থরাঁজর মধ্যে এপযন্তি মান্র দুইথানি গ্রল্থ 4865 11/541076 ও 
/)6 11246 181277৫ সংরক্ষিত আছে। 465 15:02 তাঁহার বৃদ্ধবয়সের রচনা । 

কাঁষাবদ্যা, কৃষিকার্ষে প্রয়োজনীয় গবাঁদ পশু, মৌমাছি, মৎস্য ও কয়েক প্রকার বনাজন্তুর কথা এই 
গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে তাঁহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কু কিছু কল 
লাপবদ্ধ হইলেও বেশশীর ভাগ উপকরণই অন্যের গ্রন্থ ও পর্যবেক্ষণ হইতে গৃহশীত। 4৫5 
1151046 -তে মৌমাছদের জীবনযান্তার এক চমংকার বর্ণনা আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের 
দিক হইতে নৃতনত্ব অবশ্য কিছুই নাই; £1£5/097£6 ৫/717)01%7৮-এ মৌমাছি ম্বন্ধে 
আযারষ্টটলের আলোচনা অপেক্ষা ভারোর আলোচনা নিকৃষ্ট, 'কন্তু ভাষার মাধূ্যে ভারোর 
বর্ণনা অনেক বেশী সুন্দর হইয়াছল। মৌমাছদের জাঁবনচারত ভাঁজলের কাবমানসকেও 
আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারোর বর্ণনা অবলম্বনে রচিত মৌমাছি সম্বন্ধে ভার্জলের কাঁবতা 
ল্যাঁটন সাহতোর এক অমূল্য সম্পদ। 

আমরা যে সময়ের কথা বাঁলতোছি ইতালণতে সেই সময়ে ম্যালোরয়ার বশেষ প্রাদুর্ভাব 
স্থিল। এই রোগের সাঠক কারণ 'নর্ণয় কাঁরতে না পারিলেও কাঁট-পতগ্গোরা যে এই ব্যাঁধর 
সংক্রমণের জন্য দায়ী, প্রাচীন রোমকরা এইরূপ বিশ্বাস করিত। এই সম্বন্ধে ভারোর এক 
মন্তব্য প্রাণশধানযোগ্য। "তান 'লিখিয়াছেন, “গৃহাঁদি নিমাণ করিবার সময় জলাভূমির সান্নিধ্য 
এড়াইয়া চাঁলবে। কারণ জলাভূমি শুকাইবার সময় অসংখ্য অদৃশ্য পোকার ন্ৃষ্টি হয়; এই 
পোকারা মুখের মধ্য দিয়া বা নাসারম্্রপথে নিশ্বাসের সলো দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরয়। 
সাংঘাতিক রোগ সৃষ্টি করে।” 

আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ল্যাটিন ইউরোপাঁয় পণ্ডিতগণ ভারোর গ্রম্থ 
গুলর প্রাত মনোষোগণী হন। ১৩২৩ খাশক্টাব্দে ভেরোনার জনৈক অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত ভারোর 
গরন্থগৃলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পরবতাঁ ল্যাটিন লেখক ও বিজ্ঞানীরা ভারোর রচনার 
সাহত ক্যাটো, কলিউমেলা ও প্যালডিয়াসের কীঁষিবিদ্যাবিষয়ক রচনাবলী একরিত করিয়া 
50110765162 1%568002  শীষকি কাঁষাবিদ্যার এক বিয়া সংগ্রহ-্রল্থ প্রণয়ন করেন। 



২৭৮ [বজ্ঞানের হীডিহার্স 

রেনেশাঁদের সময় এই গ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ কারয়াছিল। ১৪৭২ খশঙ্টাব্দে 761 
1/516-র প্রথম খণ্ড ভেনিস হইতে প্রকাশিত হয়। 

প্লান (খুশঃ অঃ ২৩-৭৯) 

শ্লিনিয়াস্ সিকান্দাস্ বা সংক্ষেপে শ্লিনি সবশ্রেষ্ঠ রোমক বিশ্বকোষ-প্রণেতা। ৩৭ 
খণ্ডে সমাপ্ত তাহার 4১০11/701$ £717519)16 (প্রকৃতির ইতিহাস) ি*বকোষ-প্রণয়নের 
ইতিহাসে একক প্রচেন্টার সম্ভবতঃ দ্বিতীয় দম্টান্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'বাভন্ন বিভাগের 
উপর রচিত দুই সহস্রাধিক গ্রদ্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্লান এই বিচ্বকোষ প্রণয়ন 
করেন। বলা বাহ্লা, ইহা তাঁহার বহু বংসরের কঠোর পাঁরশ্রম, অধ্যাবসায় ও একাগ্র সাধনার ' 
ফল। সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইলেও িশবকোষের 
৩৭টি খণ্ডের মধ্যে ১৬ খণ্ডের আলোচা বিষয়বস্তুই হইল কৃঁষাবদ্যা, উদ্ভিদ্াবদ্যা,প্রাশাবদ্যা 
ও সাধারণভাবে জীববিদ্যা। উীদ্ভিদ্বিদ্যা ও জাববিদ্যাব প্রাধান্যর জন্য স্লানব 71/1174115 
£115/9114  রোমকদের আমল হইতে আরম্ভ কবিযা সমগ্র মধ্যযুগে এমন কি প্রায় উনাবংশ 
শতাব্দী পযন্ত জাবাবদ্যা সংক্রান্ত উন্নততর গবেষণ'ব প্রধান প্রেবণ। ফেগাইযাছিল। অধ্যাপক 
হাওযার্ড রাঁডু লাঁখয়াছেন £_ 

11140 21070005000 11701007060, 0]70 51000705০01 1)10101021 
[701)10018 001) (100 11100 01 00 1২070191 107019116 (10011 (17 
10100102805 200 21070510016 গুতা 01076 1911 ০0)1050৯ 

সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ ২৩ খশীষ্টাব্দে কোমো নামক স্থানে শ্লানর জন্ম হয়। তাঁহার 
কর্মময় জীবন নিরাবচ্ছিন্ন লেখনীর কার্যে ও নানাবিধ তথা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে 
ব্যাপক পর্যটনের মধ্য দয়া আঁতবাহত হইয়াছিল। তিনি গ্রথস, মিশর ও আফ্রিকা মহা- 
দেশের বহংস্থানে ভ্রমণ করেন। এীতিহাসিকগণ শ্লিনির জসাধারণ শ্রমশশলতা ও অধ্যবসায়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 4$//8/111$ 1115/9)1৫- -র রচাঁয়তার পক্ষে ইহা অবশ্য অপারহায' 
গুণ। প্রকীতি সম্বদ্ধে তাঁহার অপাঁরসীম ওস্ক্য ছিল এবং তাঁহার জশবনান্তের কারণও 
এই গুসক্য। ৭৯ খন্টাব্দে বিসৃবিয়াস্ আশ্নেয়াগারর অণ্ন্যংপাত পর্যবেক্ষণ কারবার 
উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া িসূবিয়াসের গনিকউবতণ: হইবাব ফলে তাঁহার মৃত্যু 
ঘটে। কাঁথত আছে, তিনি সমদদ্রুপথে মিসেনাম বা আধুনিক মিসেনোর নিকট দয়া যাইবার 
সময় জাহাজ হইতে িসৃবিয়াসের তগ্মাদ্গরণ দৌঁখতে পাইয়া জাহাজ পম্পাই-এর তথরে 
ভিড়াইতে আদেশ দেন। বন্ধুদের উপদেশ অগ্রাহ্য কারয়া [তান উপকূলে অবতরণ করেন 
এবং তাঁহার সেক্েটারীকে অন্ন্যদ্গিরণের প্রত্যক্ষ বর্ণনা িপিবষ্ধ কারতে বলেন। দেখতে 
দেখিতে তগ্নন্যদ্াগরণের প্রচপ্ডতা বৃদ্ধি পাইল, ভূকম্পন সরু হইল এবং তখরব্তীঁ সমান 
আলোড়ত হইয়া মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করিল। চতুর্দকে পলায়মান ভয়ার্ত নরনারণর কোলাহল। 
শ্লিন তখনও শান্ত ও নির্বিকার চিন্তে তাঁহাব পর্যবেক্ষণের ফল সেক্েটাবীকে বালয়া 
চালিয়াছেন। এই বর্ণনা তানি শেষ কারতে পারেন নাই। বিসূবিয়াসের ভস্মে তাঁহার নশ্বর 
দেহ সমাধিস্থ হইল। 

প্লিনির বিপ্ধকোষ (1 910813115 [71900119) : 1017(16175 111510)16--তে তাঁহার 
সময় পর্ধন্ত আর্জত সকল প্রকার বিদ্যার কথাই শ্লান আলোচনা করিয়াছেন। জ্যোতিষের 
আলোচনার দ্বারা এই বিশ্বকোষের সৃভনা। সূ্ধ, গ্রহ-নক্ষত্র ও শ্রহঘ্রা্ড সম্বন্ধে সর্বপ্রকার 
তথা ও প্রচালত মতবাদ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। রহস্যময় জ্োতিন্কলোকের 
আলোচনার পর তানি পৃথিবীর উৎপান্ত ও গঠন-বৌঁচতা সম্বদ্ধে আলোচনা কাঁরয়াছেন; 
২ ন9এথাত ৪. হি০60, 4 57011 1215101) ০01 (76 19471 501677065 00019080108 
39000808 097708175, 1042 ১19. 41. 



স্পিন ২৭১ 

তারপর পৃথিবী হইতে ভূগোল ও ভূগোল হইতে প্রাাবদ্যার অবতারণা করিয়াছেন। নানাবিধ 
জীবজন্তু, মৎস্য, কাঁট-পতঙ্গ ও পক্ষী এই আলোচনার অন্ততভুত্ত। প্রাণবত্তান্তের পর 
তান ডাণ্ভদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই আলোচনা আঁতি বিশদ ও বিস্তৃত। এক বৃক্ষ 
সম্বন্ধেই তান চার খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কীষ সম্বন্ধে তিনখানি ও ভৈষজ দম্যন্ধে 
নয়খানি গ্রন্থ। ব*বকোষের শেষের কয়েকটি খণ্ড খনিজ পদার্থ, ধাতৃ-নিত্কাশন পদ্ধাতি, 
রসায়ন ও প্রাচীন 'চত্ুকলা ও স্থাপত্যের আলোচনায় সমন্ধ। 

এক ব্যান্তর পক্ষে, তান যত বড় পাডতই হউন, বৈজ্ঞানক তথ্য ও মতবাদ সদা 
অক্ষ ও আবকৃত রাঁখয়া সম্পূর্ণ ঘ্রুটীহীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগের এইরূপ 
[বিশদ আলোচনা সম্ভবপব নহে। এর্প ক্ষেত্রে ্রটীশীবচ্যাতি, অসংলগনতা ও স্থানে স্থানে 
বৈজ্ঞাঁনক সতোর অপলাপ ঘটা বিচিত্র নহে। শ্লানব "প্রকৃতির হীতহাসে' এইরূপ বহু 
্ুটী-বচ্যাতি, অসংলগ্নতা, আলোচনার দৈন্য ও বৈজ্ঞানক তথ্য ও সতোর বকৃতি ঘটিয়াছে। 
পরবত্ত্খকালে বহু পাঁণ্ডত এই সকল ন্রুটী-বিচ্যাতর সমালোচনা কারয়াছেন। বিখ্যাত 
ফরাসী পণ্ডিত ও সমালোচক িন্রে এই িশবকোষের বহু প্রশংসা করিয়াও অবশেষে মন্তব্য 
কারয়াছেন যে, সমগ্র রচনায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অন্ত্ণীষ্টর একান্ত অভাব। পক্ষান্তরে ফরাসণ 

প্রাণাবদ বুফোঁ এই বিশ্বকোষের ভূষসী প্রশংসা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার 
মতে প্লিনি সমগ্র বিষয়ের আলোচনায় এক বৃহৎ ও ব্যাপক দংস্টিভঙ্গার পারচয় দয়াছেন। 
এইরূপ দৃক্টিভঙ্গীর ফলেই বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত হয়। রচনার মধ্য দিয়া চিন্তাধারার যে 
স্বাধীনতা ও নিভীঁ'কতা প্রকাশ পাইয়াছে বুফোঁ তাহারও উল্লেখ কাঁরয়া বলিয়াছেন, এই 
ধনভ্গকতা ও স্বাধীনতাই দর্শনের উৎস। বুফেরি এই উীন্ত অনেকাংশে সত্য। 2৫17015 
111510)110 বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের নীরস বর্ণনামান্র নহে। বহু বিষয়ে 'প্লিনি তাঁহার 
জের মত আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতবাদের সহিত 'নজের 'বশবাসের সংঘর্ষ 
যেখানে বাঁধয়াছে সকৌশলে রাঁসকতাচ্ছলে তাহা প্রকাশ কারয়াছেন। ইহার একাঁট উদাহরণ 
এখানে অগ্রাসাঙগাক হইবে না। প্লান 'লিখিয়াছেন £ 

“মানুষের মধ্যে প্রকৃতির অসম্পূর্ণতার যে পারচয় আমরা পাই তাহার এক বিশেষ 
সান্ত্বনা এই যে, স্বয়ং ঈশ্বরও সব কিছু কাঁরতে পারেন না। যেমন, ইচ্ছা কারলেও 'তিনি 
আত্মহত্যা করিতে পারেন না; আমাদের নশ্বর জীবনের নানা 'বড়ম্বনা হইতে পরিশ্লাগ 
পাইবার উপায় স্বরূপ ইহা মানুষের প্রীত ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট দান। তায়পর 'তাঁন নশ্বর 
মান্ষকে অমর কারতে পারেন না; মৃতকে সঞ্জশীবিত কাঁরতে পারেন না; যে একবার জাবন 
ধারণ কাঁরয়াছে তানি এমন কারতে পারেন না যেন সে কখনও জীবন ধারণ করে নাই......। 
অতখতের উপর একমান্র স্মৃতি আনা ছাড়া তাঁহার আর কোন ক্ষমতা নাই, এবং অপরাধ 
গ্রহণ না কারলে ঈম্বরের সাঁহত মানুষের স্বজাতীয়তার এইরূপ ক্ষুদ্র দণ্টা্ত আমি আরও 
ধদতে পারি, যেমন, দশের দ্বিগুণ কুঁড়ি হইবে না তাঁহার পক্ষে এইরূপ করা অসাধা, ইত্যাদি।” 

(দ্বিতীয় খণ্ড, পৃহ্ঠা ২৭)।* 
স্লানর বিশ্বকোষের আর একটি বৌশন্ট্য এই যে. 'তান মানুষকে কেন্দ্র করিয়া 

তাঁহার সমগ্র আলোচনার ধারা নিধারণ করিয়াছেন। মানুষই (ঈশ্বর বা কোন দেবতা নহেন) 
সমস্ত জানের আবিজ্কর্ত, এই চরম সত্য তান সর্বদা সম্মুখে রাখিয়াছেন। 'প্রকাতির 
ইতিহাসের' অর্থ ষে প্রাকৃতিক বস্তৃনিচয় সম্বন্ধে মানূষের দশর্ঘ আভিজ্ঞতা ও পাবেষণার 

ধারাবাহিক হইাতহাস, এই সত্য উপলব্ধি তাঁহার বিশবকোষে প্রথম হইতে শেষ প্যষ্ত 
বিদ্যমান। তাই ধাতুর কথা বাঁলতে গিয়া তান মুদ্রা, অধ্পারীয় সরকারাঁ কার্যে বাবহ্ত 

ক). চা 7171115607, 45765016706, 7016 [1], 0186 -এ প্রদত্ত ইংরেজী তজমার 
বঙ্গানুবাদ | 



খাও জানের ছাতহাল 

নাদাপ্রকার শখলমোহর প্রন্ভৃতির আলোচনা অবতারণা কাঁরয়াছেন। প্রাণীদের বৃত্তান্ত লিখিতে 
বসিয়া প্রাণদেহ হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক কয়েকাঁট গুঁধধের আলোচনায় ভান 
বন্ধ শেষ করিয়াছেন। শ্লিনির পূর্বে কোন কোন গ্রশীক বিজ্ঞানী কর্তৃক রাঁতত প্ররাতির 
ইতিহাসেও এইরূপ দষ্টিভজ্গার. আভাস পাওয়া যায়। থিওফ্রেস্টাস্ উদ্ভিদ্ ও রসায়নের 
ইতহাস রচনা প্রসঞগো ননাবিধ শিঙ্গেপে কান্ত ও প্রস্তরের ব্যবহারের কথা লাখয়াছেন। 
ধম্তু বিষয়াটকে প্লান যেরূপ গযর্ত্ব 'দয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে আর কাহারও রচনায় 
এরূপ পরিলক্ষিত হয় না। 

৭৯ হইতে ১৪৬৯ খশষ্টাব্দ পযন্ত পিলিনির  1৬৫11/72115 17151017৫--র মাত্র অল্প 

কয়েকটি পাণ্ডুলাপ সারা ইউরোপে সংরাক্ষত ছিল। মধ্যযগে '্লানিব রচনাবলণর প্রাত 
বিদ্বংসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে 4/7/50114- র প্রচার ও চাঁহদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই 
সময় ইহার অনেকগুলি প্রাতলাপ সংকলিত হয়। £5£50110-র এইরূপ প্রায় ২০০টি 
প্রাতীলীপ পাঁথকীর বাভন্ন গ্রদ্থাগারে এপন্তি সংরাক্ষত আছে। বশ্বকোষ প্রণেতাদের 
সম্মুখে শ্লিনি এক আতি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া গগয়াছিলেন। বার্থোলোমিউস,, 
আ্যংলিকাস, কন্রাড্ প্রমুখ পরবতাঁকালের বিখ্যাত বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ 'স্লনির আদর্শ 
অন্সরণ করিয়া শিয়াছেল। 

পেপ্ডানিওস্ ডিওস্কোরাডিস্ আনুমানিক খুশস্টীয় প্রথম শতান্দ৭) 

প্রাচীন উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মধ্যে থিওফ্রেস্টাসের পরেই পেন্ডানিওস্ ভিওস্কোরাডসের 
নাম সমাঁধক প্রাসদ্ধ। খহজ্জীয় নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব্য ডীক্ভদ্বাবজ্ঞানীদের 
এবং মধ্যযগে ইউরোপীয় উদ্ভিদ্বাবজ্ঞানীদের মধ্যে ডিওস্কোরিডিসের গ্রল্থাবলী বিশেষ 
সমাদর লাভ করে। এইরূপ সমাদর ও জনীপ্রয়তা থিওফ্রেস্টাস্ও লাভ কাঁরতে পারেন নাই 
যাঁদও বিজ্ঞানী হিসাবে থিওফ্লেস্টাস্ ডিওচ্কোরাঁডিস অপেক্ষা অনেক বেশশ প্রাতভাবান 
ছিলেন। 

আনাজার্ষোসের আঁধবাসশ ডিওস্কোরিডিস ছিলেন 'সাঁসলগয় গ্রাঁক। তাঁহার জন্ম বা 
মৃত্যু সন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে তিনি যে খ:নম্টয় প্রথম শতাব্দীতে 
জশীবত ছিলেন এইরূপ অন্মান সঞঙ্জাত বাঁলিয়া মনে হয়। নশরোর সময়ে রোমক সৈন্যাবভাগে 
তান চিকিৎসকের পদে নিষ্্ত হইয়াছিলেন। সামারক বিভাগে কাজ কারবার জন্য তাঁহার 
দেশভ্রমণের ব্যাপক সুযোগ ঘাঁটয়াছল। এই সুযোগের সদ্বাবহার কাঁরয়া উদ্ভদ্ সম্বন্ধে 
তান দীর্ঘকাল গবেষণা করেন এবং নানা রোগে উপকারী বহু উদ্ভিদের গুণাগ্ণ আঁবিচ্কার 
করেন। ভেষজ ও বনৌষাঁধ সংক্রান্ত গবেষণার জনাই তাঁহার প্রাসাম্ধ। 

উাক্ভদাবঙ্যা ঃ উষধ 'হসাবে উদ্ভদের গুণ পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কাঁদিতে "গিয়া উদ্ভিদের 
অন্পাসংস্থান (77017010108) সম্বম্ধেও ডিওস্কোরাডস্ মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। 
তান উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার বাঁহরাকৃতির ও গঠন-বৈচিরোর নিখংত বর্ণনা 
লাপবধ্ধ করেন; প্রায় ৬০১ম্খববভিয উদ্ভিদ তাঁহার এই বর্ণনার অন্তু । অধিকাংশ 
কেরে তিনি উদ্ভিদের স্থানীয় নাম ব্যবহার কাঁরয়াছেন; সেই সঙ্গে অনেক উদ্ভিদের আবার 
ল্যাটিন, িউীনক্, মিশরীয়, ডেসিয়ান ও গলিক প্রতিশব্দও প্রদত্ত হইয়াছে। 

বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে উদ্ভদদের শ্রেণীবিভাগ ব্যাপারে তান বিশেষ কোন চেষ্টা করেন 
নাই। মোটামটিভাবে (৯) সৃবাঁসিত, (২) রম্ধনের উপযোগণ ও (৩) রোগের উষধরূপে 
ব্যবহার্য, এই তিন শ্রেণীর উদ্ভদের কথা তিনি উল্লেখ কাঁরয়াছেন। পুষ্পের আকৃতিগত 
প্রতেদ লক্ষ্য: কারিয়া তিনি উীন্ভদ্দের তিন পর্যায়ে সাজাইয়াছিলেনঃ (১) ছাপ্ষ্পী 
ধেন্যাক-গোর) বা আমৃবোলিফেরণী (8070611165005) উীচ্ভদ্, (২) িম্বণ বা মটরশংটি 

জাতীয় (16100100083) উাঁভ্দা: এবং (৩) ওষ্ঠাকার তরস-াগাল বা ভাবিনি 



ডিওচ্কোরিভিস- ২৮৯ 

(021১18696) উীদ্ভদ্। ভিওস্কোরাঁডসের পূর্বে ভীদ্ভদ্বজ্ঞানিগণ সমগ্র উণ্ভদ-জগ্গতকে 
বৃক্ষ, গুল্ম ও বারু এই [তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণী-বিভাগই 

আঁধকতর বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ সূবাঁসত (8107)9010) উদ্ভিদ বৃক্ষ, গুজ্ম অথবা বীর 

জাত+য় উদ্ভিদের যে কোন একটির অন্ত্ভুন্ত হইতে পারে। রম্ধনের উপযোগশী (00117217) 
ও ওষাঁধ-ধর্মা উদ্ভিদের পক্ষেও এই য্যান্ত প্রযোজ্য। ভিওস্কোরাঁডস্ তাঁহার শ্রেণী- 
[বিভাগের দুর্বলতার কথা অবগত ছিলেন এবং পূর্বগামী উীচ্ভদ্বাবজ্ঞানীদের উপারিউত্ত 
শ্রেণী-বিভাগের কথাও জানিতেন। যে কোন কারণেই হউক, শ্রেণী-বিভাগের গুরত্ব ভাঁহার 
মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। 

[িওস্কোরাডস্-প্রণশত ওষাঁধ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে নানাবধ উদ্ভিদের সচিত্র বর্ণনা আছে। 
উঁদ্ভদের এই িগৃলি আত নিপূণ হস্তের আঁকা। সংপ্রাচীন 'মশরায় ও আযসরায়দের 

প্রাধান্যের কালে সমাধ-ফলকে অথবা প্রাসাদ-গান্নে কষেকপ্রকার উীদ্ভদের চিত্র খোঁদত বা 

আঁঙ্কত দেখা যায় বটে, কিন্তু যতদূর জানা যায, ইহাই সম্ভবতঃ বনৌষাঁধর সর্বপ্রথম সা 

্রন্থ। মধ্যযুগে এই গ্রন্থ বনৌষধির প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইত। [ডিওস্কোরাঁডিসে 

বার্ণত অথবা চান্রত উদ্ভিদের সাঁহত না মেলা প্য*ত কোন ওষাঁধকে অকৃন্িম বালয়া গণ্য 

করা হইত না। ডিওস্কোরিডিসে ভাবতীষ বনৌষাঁধরও 'কছন কিছ বর্ণনা পাওয়া যায়। 

রোম-ভারত বাঁণাঁজাক সম্পকে্রি সূত্রে তানি ভাবতীয বনৌষধির কথা অবগত হন। 

১০৪। ডিওস্কোরাডিস-আগঞ্কিত দুইটি উাদ্ভদ- 12701171117 17,1001701617, 
ও (৮6701111117 770116 ; জ.লিয়ানা আযানাসয়ার পান্ডুলিপিতে প্রদত্ত । 

ডিওস্কোরাডিস্ গ্রীক ভাষায় লাখতেন। পরে ল্যাটন ভাষায় তাঁহার গ্রদ্থগূলি অনুদিত 
হয়। এই ল্যাটন তর্জমার কল্যাণেই তাঁহার গ্রন্থের ব্যাপক জনাপ্রয়তা ও প্রসারলাভ সম্ভবপর 
হইয়াছিল। বাইজান্টাইন সম্াট ফ্লেভিয়াস আনাসয়াস্ আিরায়াসের 'বদ:ষী কন্যা রাজকুমারী 
আ্যানাঁসয়া জূলিয়ানা (মৃত্যু ৫২৭ খঁম্টান্দ) ষষ্ঠ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় ডিওস্কোরিডিদের 
ওধাঁষ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলশ অনুবাদ করেন। অনেকের মতে ইহাই ল্যান ভাষায় 
[ডওস্কোরাঁডসের সবপ্রথম তজমা। দশম শতাব্দীতে (৯৪৯) স্পেনে খলিফা তৃতাঁয় 

আবদার রহমানের রাজত্বকালে বাইজান্টাইন সম্রাট সপ্তম কন্স্তাপ্তাইন নিকোলাস্ 
নামক এক পাদরীর মারফত করডোভায় ডিওস্কোরিডিসের বনৌধষাঁধর গ্রন্থ উপহার-স্যরূপ 

৩৬ 
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প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থ স্পেনের মুসমলানদের উদ্ভিদ্বদ্যর চর্চায় বিশেষভাবে উৎসাহত 
করে এবং অনাঁতকালের মধোই িওস্কোরিডিস্ আরবী ভাষায় অনৃদিত হয়। আরবী 
ভাষায় এই গ্রন্থের চমৎকার অনুবাদ ও চিনগ্লির নিখত নকল মুসলমান বিজ্ঞানীদের 
অপূর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। ডিওস্কোরিডিসের এই আরব তমা এককালে 
পৃথিবীর উল্লেখযোগা প্রা প্রত্যেক গ্রল্থাগারেই এক আত মূল্যবান সংগ্রহরূপে পারগাঁণত 
হইত। 

রসায়ন ঃ রসায়নশাস্বেও ডিওস্কোরাডস্ অজ্পাবদ্তর গবেষণা করেন। তান যেসব 
যৌগক পদার্থের প্রস্তৃতপ্রণালী বর্ণনা করেন তন্মধ্যে হিজ্গুল (01007121991) হইতে 
পারদ নিচ্কাশন, টার্টার (87191) বা সুরাকট্র হইতে যবক্ষার প্রস্তুত ইত্যাদ কয়েকাঁট 
প্রণালী উল্লেখযোগ্য | এতদ্বাতীত নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের উল্লেখও তাঁহার গ্রন্থে 

_ পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, রসায়নেও ডিওস্কোরিডিসের যথেন্ট ব্যুংপাত্ত ছিল। 

৭.৪। চাকংসা-বিজ্ঞান_আআস্লৃপিয়াডস্, ওঁফাঁডয়াস, সেল্সাস্ ও গ্যালেন 
রোমক 'চীকৎসাশীবজ্ঞান গ্রীক 'চাকংসা-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ মান্র। গ্রীক সংস্কাতর 

সংস্পর্শে আসবার পূর্বে রোমকদের নিজস্ব চাকৎসাবিদ্যা বালিয়া যাহা ছিল তাহা আত 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহাতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতর নামগন্ধও ছিল না। আর একি লক্ষণখয 
বিষয় এই যে, সমগ্র রোমক আমলে ল্যাটিনভাষণ জাতিদের মধ্যে একজনও খ্য।তনামা চিকিংসক 
বা চকৎসা-বিজ্ঞানশ জন্মগ্রহণ করেন নাই। আযস্ল্াপয়াডস্. ওাঁফডিয়াস- সেলসাসূ, গ্যালেন 
প্রমূখ যে কয়েকজন প্রাথতযশা চিকৎসা-বিজ্ঞানীব নাম রোমক আমলে পাওযা যায়, আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাঁহারা ছিলেন গ্রণক। তবে চিকিংসাবিদ্যায় ব্যান্তগতভাবে রোমক প্রাতভাব নিদর্শন 
না থাকিলেও অন্যভাবে রোমকেরা এই বিদ্যার প্রভূত উন্নাতি সাধন কাঁরযাঁছল। রোমকেরাই 
ইউরোপে প্রথম হাসপাতাল ব্যবস্থার উদ্ভাবক। জনস্বাস্থ্য ব্যবদ্থারও প্রথম প্রবর্তক 
রোমক জাতি। এই হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্য 'দিযা বোমকরা চিকিংসাবদ্যায় 
যুগান্তর আনয়াছল। 'চাকৎসাবিদ্যার বিবর্তনের ইাতহাসে রোমকদের এই অবদান বিশেষ 
কাতিত্বপূর্ণ। রোমক জাতির সংগঠন ক্ষমতার ইহা একাটি অকাট্য নিদর্শন। 

আসলাপয়াডিস্ (মৃত্যু ধুধঃ প্ঃ ৪০) 
বাথানয়ার গ্রীক চিকিংসক আ্যাস্লাঁপয়াডসের সময় হইতে রোমে চিঁকৎসাবিদ্যার 

আলোনা ও অধ্যাপনার সূত্রপাত হয়। ত্যাস্ল্াপয়াডস্ রোমক কাব ও দাশশনক 
লূক্লেটিয়াসের সমসামায়ক ছিলেন এবং তাঁহার মত এঁপাঁকউরায় দর্শন বিশ্বাস কাঁরতেন। 
ইরাসসট্রেটাসের অনুকরণে তিনি চিকিংসাবিদ্যায় আণাঁবক মতবাদ প্রযোগ কারবার চেষ্টা 
করেন। রোমে চিঁকংসাবদ্যা নিয়ামতভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক বিদ্যাপণঠ 
স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও এই বিদ্যাপণঠ বহাঁদন সারিয় ছিল। 

আআসলৃপিয়াডস্ শুধু সচীকংসকই ছিলেন না, সাশিক্ষকও ছিলেন। নানা দেশ 
হইতে শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট চিকিংসাবিদ্যা অধায়ন ও অভ্যাস করতে আসিত। এই 
শিষ্যবর্গ পরে কয়েকটি সামতি ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে। সামতি বা চতুষ্পাঠসমূহে 
চিকিংসা সংক্কাপ্ত নানা বিষয়ে আলোচনা ও তকে'র ব্যবস্থা করা হইত। প্রায় অঞ্পকালের 
মধ্যেই এই আলোচনা-চকুগুলি বিশেষ জনাপ্রয় হইয়া উঠে। সম্ভাট অগার্টাসের রাজত্বের 
খেল পও ২৭-খঃ অং ১৪) শেষের দিকে অথবা স্াট টিবোরয়াসের রাজদ্বের (১৪-৩৭) 
সময় এই সাঁমাতগ্াজ মালত হইয়া রোমের এস্কুইলিন পাহাড়ের উপর একটি নাঁতিবৃহং 
সভাগৃছ নির্মাণ করে। এই সভাগহই রোমক চিকিংসা-ীবজ্ঞানের ইতিহাসে 507018 
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10160100101) নামে প্রাসাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছে। স্থাপিত হইবার অঙ্পকালের মধ্যেই 
$01)019 10601001017)  রোমক সম্রাটদের পৃ্ঠপোষকতা ও অর্থসাহায্য লাভ করে এবং 

তাহার ফলে এইখানে নিয়ামতভাবে 'চাকংসাবদ্যার অধ্যাপনা ও চর্চা সম্ভবপর হয়। 
প্রথম প্রথম সভাগহের অধ্যাপকেরা ছাব্রদের বেতন হইতেই নিজেদের পা'রশ্রীমক গ্রহণ 
কাঁরতেন। সম্রাট ভেসূপাঁসয়ান (৭০-৯) সর্বপ্রথম রাজকোষ হইতে এইসব অধ্যাপকদের 
মাসহারার বন্দোবস্ত করেন এবং পরবতাঁকালে এই ব্যবস্থাই স্থায়শ হইযা দাঁড়ায়। 

এইরুপে খীম্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম 'চাকংসাবিদ্যার অধ্যয়ন ও চার এক 
গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পারণত হয়। অঙ্পকালের মধ্যে ইতালর অন্যান্য সহর রোমের দস্টাণ্ত 
অনুসরণ কাঁরয়া চিকিৎসাবদ্যার এইরূপ আলোচনা-ক্র বা সমিতি স্থাপন করে। ক্রমে 
ইতালীর বাহরে মার্সেই, বর্দো, আর্ল, নিম, লিয়ো. সারাগোসা প্রতীতি স্থানে এই ধরনের 
শক্ষাকেন্দ্র ও আলোচনা-চক্র গাঁড়য়া উঠে। এইসব কেন্দ্রে প্রধানতঃ ব্যবহাঁরক "ঢাঁকংসাবদ্যাই 
শক্ষা দেওয়া হইত। সৈন্যবাহনীতে চাকংসক হিসাবে যোগদানে আঁভিলাষী ব্যান্তরা এই 
কেন্দ্রগীলতে চিকিৎসাবদ্যা শিক্ষা ও অভা।স কারতৈ আসত এবং সেই দক দয়া এই 
প্রাতজ্চানগ্ীল সাম্রাজব সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট প্রযোজন মিটাইতে বিশেষভাবে সহায়তা 

করে। চিাঁকংসা-বিজ্ঞানের গবেষণার দিক হইতে এই ধরনের কেন্দ্র অবশ্য ফলপ্রস 

হয় নাই। 
ওফডিয়াস্ 

[সাসিলীয় গ্রঁক টাইটাস ওফিডিয়াস ছিলেন আস্ল্পিয়াডসের ছাত্র। চিকিৎসাশাস্রে 
তাহার পাশ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে ফাঁরংটন 'লাঁখযাছেন-- '/১0110105, 10065017170 

60011005012 1170 01101109-* তাঁহার প্রাতভার কথা বহযাদন পর্যন্ত এরীতহাসিকদের 

[কট অজ্ঞাত ছিল। বিখ্যাত রোমক চিাকৎসক ও গ্রন্থকার সেল্সাসের গ্রন্থাবলী 'বচার ও 
সমালোচনা কাঁরতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, সেল্সাস্ নিজেই তাহার রচনা ও গ্রম্থাবলশর 
জনা বহুলাংশে ওফিডিয়াসের নিকট খণণী। ওঁফডিয়াস্ সংচাকংসক 'ছলেন, তান রোগ 
অপেক্ষা রোগণব অবস্থা বিশেষ মনোযোগের সাঁহত অনুধাবন কীরতেন। প্রত্যেক রোগণীর 
ক্ষেত্রে চিকিংসা-ব্যবস্থা যে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত এবং িকিংস।-ব্যাপারে সার্বজনধনতা যে 
[বিশেষ ক্ষাতকর, এই মত তানি দূঢ়ভাবে প্রচার কারতেন। রোগীর পথ্য ও তাহার 
যথাযথ প্রযোগের উপর তান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন।-'উপয্স্ত সময়ে 

রোগীকে খাদ্য দিতে পারলে ইহা অপেক্ষা উত্তম উষধধ আর হয় না। অনেক প্রাচীন 
চাঁকৎসকের মতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ দবসের পূর্বে রোগীকে পথ্য দেওয়া উচিত নয়। 
আযস্লাপয়াডস্ রোগকে তিন দিন পরন্তি সম্পূর্ণ অনাহারে রাঁখয়া চতুর্থ দন তাহার 
পথ্যের ব্যবস্থা কারতেন। .এইসব কোন নিয়গই সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোঙ্গ্য নহে। 
প্রয়োজনমত প্রথম, দ্বতীয় অথবা তৃতাঁষ 'দনে পথা দেওয়া যাইতে পারে। আবার প্রয়োজননত 
চতুর্থ বা পণ্চম দিবস পর্যন্ত পথ্য বন্ধ রাখাও যাইতে পারে।...পথ্য কখন দিতে হইবে 
তাহা নির্ভর কাঁরবে রোগের স্বরূপ, দেহের অবস্থা, আবহাওয়ার অবস্থা, রোগীর বয়স ও 
খতু প্রভৃতির উপর।' ওঁফিডিয়াসের আর একটি মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চিকিৎসকের 
খুব ঘন ঘন রোগীকে পরণক্ষা ও তত্তাবধান করা উচিত। এই জন্য একাধক 'চাকংসকের 
উপর রোগীর 'চাঁকৎসার ভার অর্পণ করা অনাঁচিত। 

গেলসাস খে অঃ প্রথম শতাঙ্দণ) 

সেল্সাস্ খুশঃ অঃ প্রথম শতাব্দীর সর্বশ্রেঠ চিকিৎসক ও চিকিংসা-বিজ্ঞানের 

13. [2101100501, 07661 5067706, 816 [1] ১0110250128. 
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গ্রম্থকার। টিবোরয়াসের রাজত্বকালে চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় তিনি 
এক বিরাট গ্রল্থ 1) 76 11/6৫104 রচনা করেন (আনুমানিক ৩০ খষ্টাব্দ)। এই গ্রন্থের 

প্রথম অংশে চিকিংসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। সেল্সাসের সময় পর্যন্ত 

প্রাচখশন গ্রঁক ও গ্রেকো-রোমক চিকংসাবদ্যার ইতিহাস জানবার পক্ষে ইহাই একমার 

প্রামাণিক গ্রন্থ । গ্রত্থের অবশিষ্ট অংশে নানাবিধ রোগ, তাহাদের কারণ, পথ্য, ও ওষধ ও 

সবশেষে শলাটিকিংসা সম্বন্ধে নানা তথোর সমাবেশ ও আলোচনা করা হইয়াছে। 
/)৫ 16 7/164:04 সেল্সাসের মৌলিক রচনা নহে; ইহা প্রায় পুরাপাঁর পূরববতাঁ গ্রক 

[িকিংসকদের গ্রল্থ ও রচনাবলী হইতে গৃহশৃত। এই সংগ্রহের কাজে, কাহারও কাহারও মতে, 
[তান ওফিডিরাসের কাছে খণী; অবশ্য তিনি ওাঁফাঁডয়াসের নাম কদাচিং উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রচনামাধুষের জন্য প্রাচীন গ্রন্থকারদের মধ্যে সেল্সাস্ এক 'বাঁশল্ট 
স্থান আধকার করিয়া আছেন। মুদ্রণ আবিজ্কৃত হইলে চিকিংসা সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থের 
মধো 496 16 7716410৫ -ই প্রথম মদ্রুত হয় ১৪৭৬ খাঁষ্টাব্দে। 

ঙ ৪ ঙ 

৫ 

১০৫। সত প্রাত রোমক আমলের শল্য-চাকধসার যন্্রপাতি। 
(৯) ধারাল ছ্যার, চামচ প্রীত রাখবার উপযোগী ছোট পকেট-কেস; 
বা ৮27৮715৮ (৩) সক্ষত দম্ত-বশিল্ট সাঁড়াশি; 
(৪) উদরে অথবা অণ্ডকোষাঁদর ' গহরে জল সাঁণ্ঠত হইলে তাহা 
নিষ্কাশন কারবার চুঙ্গশ (110071 ও (51)110019) ; ৫৫) দেহের রম্পর- 
স্থান প্রসারণ ও পরাক্ষার জন্য স্পেকুলাম-বল্প;) (৬) পরাক্ষার 

সৃবিধার্থ ক্ষতস্থান সম্প্রসারণ-ষন্ম। 

1)6 16. 17/6180৮-র শল্য-চীকংসা সংক্রান্ত আলোচনাগযীল চিকিংসা-বজ্ঞানের 
এীতিহাসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে । বহ; দুরূহ অস্্োপচার-ক্রিয়ার বিশদ 
বর্ণনা এই গ্রল্থে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ গলগণ্ডের অদ্দ্রোপচার, টনাসল অস্দ্রোপচার, 
মুখের অভাল্তরস্থ বা মৃখমশ্ডলের বিকৃতি দূর কারবার উদ্দেশ্যে অস্্রোপচার, অর্থাৎ 

করা ইত্যাদর নাম করা যাইতে পারে। দম্তরোগ ও দজ্ত সম্বজ্ধীয় শল্য-চিকিংসারও 
আলোচনা আছে। তাঁহার সময়ে শল্য-চিকিংসায় কি ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত 
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সেল্্সাস্ তাহার বিশদ বর্ণনা 'দয়াছেন। এইসব ফন্্পাঁতর ছু কিছু নমুনা পম্পাই-এর 
ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া প্রত্রতাত্বকেরা আবিষ্কার কারয়াছেন; চিন্রে এইরূপ কয়েকটি নমহনা 
প্রদর্শিত হইল। বাঁস্তর ভিতর হইতে প্রস্তরতুল্য কাঠন বন্তু অস্ত্রোপচারের দ্বারা বাহির 
কারবার সংপ্রাচীন ভারতীয় পদ্ধাতর (1711109101১) বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুশ্রুতে 
এই পদ্ধাতর আলোচনা আছে। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে জ্জান-বানময়ের ইহা একি দৃজ্টানত। 

গ্যালেন (১৩০-২০০) 

প্রাচীন চাকৎসাশীবজ্ঞানীদের মধ্যে [হপোক্েটিসেব পরেই পার্গামানের আধবাসণ 
গ্যালেনের আসন। জ্যোতিষ ও ভুগোলের ইতিহাসে ক্লাডয়াস্ টলেমশীর যে স্থান, গচকিংসা- 
বিজ্ঞানের হীতিহাসে ক্লাডয়াস গ্যালেনও অনুরূপ উচ্চ স্থান আঁধকার কারয়া আছেন। 
এই দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর গবেষণার ধারায়ও প্রচুর মিল আছে। কোপার্নকাস্, টাইকো 
ব্রাহে, কেপলার প্রীত রেণেশাঁসীয় বিজ্ঞানীরা যেমন টলেমীর জ্যোতিষের পৃ্খানুপুজ্থ 

বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা এই বিদ্যার অন্তার্নীহত ভূল-্রান্তি সম্বন্ধে অবাহত হইয়া জ্যোতিষ 
ও ব্রহমাণ্ড সম্বন্ধে নূতন পারকম্পনার সন্ধান দিলেন, ভেসালিয়াস:, হার্ভ প্রমূখ রেপেশাঁসীয় 
চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও তেমানি গ্যালেনের আনাটমি ও শাররবৃত্তের নানা ভুল-দ্রান্তি ও অসং্গাঁত 
প্রদর্শন করিয়া সমগ্র শারীরবৃত্তের রূপ ও ধারা বদলাইয়া ?দয়াছলেন। টলেমণ ও গ্যালেন 
উভযেরই কর্মময় জীবন খশীষ্টীয় 1দ্বতীয় শতকে নিবন্ধ। উভয়েই নিজ নিজ শাস্ত্র সম্বষ্ধে 
পূববতারঁ বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও মতবাদ স্বীয় গবেষণা, দীর্ঘ বৈজ্ঞাঁনক আভজ্ঞতা ও 
চিন্তাধারার কম্টিপাথরে বিচার কিয়া সেই সেই শাদ্তের অপূর্ব সমঘ্বয় সাধনের "বারা 
যে মতবাদ প্রচার করেন, পরবতাঁ প্রায় দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আর কোন বিজ্ঞানী তাহা 
খণ্ডন করতে সমর্থ হন নাই। এই দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে প্রতোকেরই ধুব বিশ্বাস 
হইয়াছিল যে, জ্যোতিষে টলেমী এবং শারীরবৃন্ত ও আ্যানাটমিতে গ্যালেন যাহা লাপব্ধ 
কাঁরয়া 1গয়াছেন তাহাই হইল শেষ কথা। 

সধাক্ষপ্ত জশবনী£ ১৩০ খটষ্টাব্দে এঁসযা মাইনরের পার্গামামে গ্যালেনের জন্ম হয়। 
তাঁহার পিতা ছিলেন স্থপাঁতি ও গাঁণতজ্ঞ। আত অজ্প বয়স হইতেই তান 'চাকৎসাবদ্যা 
অধ্যয়ন করেন। স্মার্ণা, কোরম্থ, আলেকজান্দুয়া প্রভীত স্থানে তান এই বিদ্যা অতাঁব 
যত্ত ও অধ্যবসায়ের সাহত আয়ত্ত করেন। আলেকজান্দ্যয়ায় অবস্থানকালে 'তাঁন একবার 
একি নরকঙ্কাল পরাঁক্ষা কারবার সূযোগ লাভ কাঁরয়াছলেন। মানবদেহের আভ্যন্তরীণ 
কাঠামোর সাহত ইহাই তাঁহার প্রথম ও শৈষ প্রত্যক্ষ পাঁরচয়; কারণ নরদেহ ব্যবচ্ছেদ তাঁহার 
সময়ে নাষদ্ধ 'ছিল। 'হরোফিলাস্ ও ইরাঁসসন্্রেটোসের আমলে আলেকজান্দ্িয়াতে নরদেহ 
ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। খঃ পন প্রথম শতাব্দীতেও এইরূপ ব্যবচ্ছেদের উল্লেখ পাওয়া ষায়। 
'কিম্তু এই সম্বষ্ধে জনমত ক্রমশঃ কঠিন ও তীর হওয়ায় নরদেহ ব্যবচ্ছেদ ধশরে ধারে নাষম্ধ 
হইয়া যায়। এই জন্য আ্যান্াটাম ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে গ্যালেন যে মতবাদ পোষণ ও প্রচার 
কাঁরয়া গিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদের আভিজ্ঞতাপ্রসৃত। 

কর্মজীবনের প্রারচ্ভে গ্যালেন পার্গামামে গ্ল্যাঁডয়েটর বা মল্লযোদ্ধাদের শল্য-চিকিৎসকের 
পদে চার বংসর আঁতবাহিত করেন। তখনকার দিনে প্রদেশের উচ্চাভিলাষী ব্যান্তরমাত্রেই 
ভাগ্যান্বেষখের জন্য রোমে আঁসয়া বসবাস করিত। গ্যালেন রোমে আসিয়া চিকিৎসা 
ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অনাঁতকাল্নের মধ্যে রোমের শশর্ষস্থানীয় চিকংসকর্ূপে 
পারগঁপিত ইন সঙ্পাট মার্কাস্ অরোলয়াস্ গ্যালেনের পাশ্ডিতা ও চিকিংসা-ক্ষমতার 
পাঁরচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজচিকিংসকের পদে 'িষৃন্ত করেন। জার্মানদের বিরদ্ধে এক 
আঁভষানে গাঁলেন মাকণাসের সঙ্গা হইয়াছলেন। ব্াজাঁচীকংসকের গুরু দায়িত্ব ও অবসরহণীন 
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জিবনের মধ্যেই তান সময় করিয়া গবেষণা করিয়াছেন, প্রাণদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন এবং 
বিদ্বকোষের মত গ্রল্থরাঁজও রচনা কাঁরয়া গিয়াছেন। 

গ্যাললেনের রচনার মধ্যে এপর্যন্ত একশতাট গ্রন্থ সংরাক্ষত আছে। ১৮২১-৩১ 
খুখণ্টাত্দের মধ্যে কুন গ্যালেনের সমগ্র রচনাবলী সঙ্কলিত করিয়া প্রকাশ করেন। কুঁড়টি 
বৃহ খণ্ডে এই সঞ্কলন সমাগ্ত। যেসব রতনা ও গ্রন্থ নিঃসন্দেহে গ্যালেনের লেখনী প্রস্ত 
বাঁলয়া বিবেচিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই এই সঞ্কলনের অন্তভুস্ত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে 
গ্যালেন ইহা অপেক্ষা যে অনেক বেশী লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনূমেয়। 

তাঁহার গবেষণাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারেঃ (১) শারীরস্থান বা 
আযানাটাম সংক্রাণ্ত ও (২) শারারব্ত্ত সংক্রান্ত গবেষণা । 

শারীরস্থান £ ত্যানাট্টাম সম্বষ্ধীয় গবেষণার মধ্যে প্রথমে আস্ধর কথা ধরা নাক। 

আলেকজান্দ্িয়ায় নরকঙ্কাল পরণক্ষা কারবার পর হইতে মানবদেহের আস্থ-সংস্থান সম্বন্ধে 
তাঁহার কৌতূহল প্রথম জাগ্রত হয়। আঁস্থগাল তিনি দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন- 
(১) অভ্যন্তরে বরাবর নলাবাশজ্ট লম্বা আস্থ ও (২) নলাবহীন চ্যাপ্টা আস্থ। তান 
২৪টি কশেরুকা বা ভার্টিব্রা চিহনত করিয়া সেগাঁলর এক নির্ভুল বর্ণনা াপবদ্ধ করেন: 
পঞ্ারাঁস্থ, উরঃফলক, কণ্ঠাষ্থ ও অল্গ-প্রত্যজোর আঁস্থর বর্ণনাও 'তীন প্রদান কারয়াছেন। 
তাহার মতে সাঁষ্ধ ও সাম্ধ-বন্ধনীগূলি দুই প্রকার-__গাঁতাঁবাশষ্ট ও গাঁতহীন। এইসব আঁচ্থ 
ও সম্ধির তিনি যে নামকরণ করেন, আঁধকাংশক্ষেত্রে এখনও সেই সব নামই প্রচগলত আছে। 
(91,11৫ 39765 নামক পুস্তকে আস্থর কথা আলোচিত হইয়াছে। 

মাংসপেশীর বর্ণনায় ও শ্রেণী-বিভাগে তান যথেষ্ট কৃতিত্বের পাঁরচয দেন। এই বিষয়ে 
তানই সকলের অগ্রণী। মাংসপেশীর গবেষণা সম্পর্কে গ্যালেন 112000145 77)1185 নামে 
একজাতায় বানরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন। এই বানরের সাঁহত মানুষের দেহের অনেক বাহ্যিক 
সাদৃশ্য আছে; সূতরাং 16070) বানরের দেহ-ব্যবচ্ছেদ হইতে মাংসপেশী সম্বন্ধে 
যেসব তথ্য জানা যাইবে তাহা যে মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে, এইরূপ ধারণার বশবতাঁ" 
হইয়া গ্যালেন এই জাতায় বানরকে তাঁহার গবেষণার কাজে বাছিয়া লন। এই বিষয়ে তাঁহার 
অন্তদ্ণষ্ট যে কিরূপ 'নর্ভূল ছিল তাহা চিত্রে প্রদত্ত মানুষ ও 119000%$ বানরের হাতের 
পাতার মাংসপেশীগ্যালর সাদশ্য হইতেই প্রমাণিত হইবে। প্রাণদেহব্যবচ্ছেদের আভজ্ঞতা 
হইতে মানবদেহের মাংসপেশীর গঠন-বৌচিন্্য সম্বম্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া গ্যালেন অনেক 
ক্ষেত্রেই পাঠককে সতর্ক কাঁরয়াছেন যে, তাঁহার এই বর্ণনা মানূষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে 
প্রযোজা হইবে না। 

গ্যালেন মাস্ত্ক ও রন্তবহা নাড়ীসমূহের বিশদ বিবরণ লিাপবন্ধ করেন। অবশ্য আস্থ 
ও মাংসপেশী সংক্রান্ত গবেষণা ও বর্ণনার তুলনায় মাঁস্তন্ক ও নাড়ীসমূহের বর্ণনা তাঁহার 
অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক. গ্যালেনের এইরূপ গবেষণার ফলে আ্যানাটাম সম্পকে 
মানুষের জ্ঞান বিশেষভাবে বাম্ধ পাইয়াছিল। নরদেহ ব্যবচ্ছেদের সযোগ পাইলে তাঁহার 
রচনায় মাঝে মাঝে যে দৈন্য ও অসঙ্গাতি পারলাক্ষত হয় তাহা হয়ত সংশোধিত হইতে 
পারিত। কিন্তু আনিবার্য কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। গ্যালেনের প্রদার্শত পথ অনুসরণ 
কাঁরয়াই ষোড়শ শতাব্দীতে ভেসালয়াস (১৫১৪-৬৪) নরদেহ ব্যবচ্ছেদের প্রতাক্ষ আভজ্ঞতা 
হইতে গ্যালেনের ঘুটী-বিচ্যাত প্রথম ধারতে সমর্থ হন। 

মার্ভ-তল্ সম্বন্ধে গ্যালেনের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাও বিশেষ গৃর্ত্বপূর্ণ। মেরুরজ্জু 
বা সৃধূদ্নাকা্ড অম্বন্ধে কয়েকটি পরাক্ষার দ্বারা তিনি লক্ষ্য করেন ষে, প্রথম ও ছ্বিতপয় 
কশের্কার মধ্যবতর মেরুরজ্জতে আঘাত লাশিলে *বাসরোধ -ঘটে এবং ঘণ্ঠ কশেরুকা ও 
ভার নিম্নবর্তাঁ রজ্জু আঘাতপ্রাপ্ত হইলে বক্ষদেশের মাংসপেশশীসমূহ পক্ষাঘাতে আর্াল্ত 
হয়। আরও নি্নদেশে সংঘাঁটিত হইলে এই আঘাত মৃতাশয়, অন্ন ও 'নম্নাঁদকের প্রত্যঙ্গ- 
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সমূহে পক্ষাঘাতের কারণ হয়। এইভাবে প্রায় সমগ্র মেরুরজ্জুর জৈবাকুয়ার বিষয় [তান 
বশদভাবে ও অতাঁব দক্ষতার সাহত গবেষণা ও বর্ণনা করেন। 

% 

১০৬। মানুষ ও 7190/7$ বানরের হাতেব পাতার মাংসপেশীর ছবি। 

শারগরব্ত্ত £ গ্যালেন কর্তৃক প্রস্তাঁবত বিখাত শারীরব্ন্ত এইবার আলোচনা কাঁরব। 
শারীরব্ত্ত সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ দেড় হাজার বংসর পর্যত অগ্রাতহত প্রভাবে চাকংসা- 
জগতে আধপত্য কাবিয়াছে। এই মতবাদ আধাঁশকভাবে পর্যবেক্ষণের 'ভীত্ততে ও আংশকভাবে 
প্রচলিত সান্টিত্ব ও দারশীনক মতবাদের সাহত সামঞ্জস্য রক্ষা কাঁরয়া রাচিত। গ্যালেনের 
বহু পূর্ব হইতে জশবজগতকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল_উাদ্ভদ্, প্রাণণ 
ও মানুষ। উদ্ভিদের ধর্ম বৃদ্ধি, প্রাণীর ধর্ম বাপ্ধ ও গাতি এবং মানুষের ধর্ম বাদ্ধ, গাত 

ও মননশান্ত। স্টোইক দার্শানকেবা প্রচার কারতেন যে, কসমস-জাত উমা (1)11614710) 
বা বায়ু উপারউন্ত তিন প্রকার জৈবধর্মের জন্য দাযঁ; এই 'নউমাই জাবনীশান্তর মূল 
উংস। নিউমার যে রূপান্তরের ফলে জৈবধমের বাঁদ্ধ সম্ভব হয় তাহার নাম 810141] 
5])1711 বা স্বাভাধক শান্ত। নউমার আর এক গপাম্তরের ফলে প্রাণীরা গাঁতশীল হয়। 
রূপান্তরিত সেই 'ীনউমার নাম ৬118] 91১111€ বা জাবনণ শান্ত। নিউমা আবার /১171712] 

51911 বা চিং শাল্তৃতে রূপান্তরিত হইলে সেই চিৎ শাল্তর প্রভাবে জাবেরা মননশাস্তর 
আঁধকারী হয়। 

জৈবধর্ম সম্বন্ধে স্টোইকদের এই নউমাবাদে গ্যালেন বিষ্বাসী ছিলেন। এই শ্রতবাদের 
সাহত দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিন্র্য সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ঘ জ্ঞানের সামঞ্জস্য 
ঘটাইয়া গ্যালেন সূকৌশলে এক আঁত মৌলিক পাঁরকম্পনা দাঁড় করাইলেন। পাঁরকগ্পনাট 
হইতেছে এইরূপ। দেহাভাম্তরদ্থ পারপাকতন্তর, বকৃৎ. ম্বাসতল্্র, নার্ভতল্্র প্রভাতি বিভিন্ন 
তন্ের জৈবাক্রিয়া ও প্রাতীক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল 'নিউমাকে স্বাভাবিক শান্ত জাবনা শান্ত 
ও চিৎ শান্ততে পারণত করা। যকৃতে এই নিউমা স্বাভাবিক শান্তর্পে, হৃধীপন্ডে জীবনী 
শাল্তরপে এবং মদ্তিচ্কে চিং শান্তরূপে বিরাজ করে। বিভিন্ন পর্যায়ে রন্ত এই তাবিধ শান্ত 
অর্জন করিয়া এবং দেহের সর্বর সণ্তারত হইয়া মান্ষের বৃদ্ধি, পুষ্টি, গাত ও মননশীলতা 
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সম্ভব কাঁরয়া থাকে। খাদ্যের সারবস্তু অন্ন হইতে যকৃতে প্রবেশ করিয়া তথায় প্রথমতঃ 

* রন্তে পারণত হয় (১০এনং চিন্)। এই রন্তু আবার বকৃতাস্থত স্বাভাবক শান্তর সংস্পর্শে আসিয়া 

দেহের পৃদ্টি ও বৃ্ধিসাধন কারবার গুণ অজ্ন করে। যকৃতে উৎপন্ন রন্তের কিয়দংশ 

এইবার হৃধীপশ্ডের অভিমৃথে প্রবাহত হইয়া দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে এবং এইখানে তাহার 

রেট মিরাবাইল 

৯০৭। গ্যালেনের প্রস্তাঁবত শোণত-সণ্টালন ও শারখববৃত্ত সম্বন্ধশয ক্রিয়া পদ্ধাতি। 

দধত পদার্থ ফ্স্ফৃসীয় ধমনীপথে ত্যাগ কাঁরয়া শোধিত হয়। রক্তের দষত পদার্থ 
ফৃস্ফুসীয় ধমনী হইতে ফৃস্ফসে প্রবেশ কাঁরয়া পরে মবাসনালশপথে প্রশ্বাসের সঙ্গো 
বাঁহরে নির্গত হয়। এইভাবে শোধিত হইবার পর শিরাগালর মধ রন্ত ইতস্ততঃ সন্তাঁলত 
হয়। শিরার রন্তের সবটুকুই শিরার মধ্যে থাঁকয়া যায় না; ইহার এক ক্ষুদ্র অংশ হৃংপন্ডের 
দুই নিলয়ের অক্তর্ধতর্শ সেপ্্টাম মাংসপেশীর আত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদশ্য ছিদ্রপথে দাক্ষণ 
নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃতাপশ্ডের এই বাম [লয়ে জীবনী শান্তর্পে 
উমা [বিদামান। নিশ্বাসের সাহত গৃহীত বায়ু বা নিউমা শ্বাসনালী হইতে ফৃস্ফৃস ও 
ফৃস্ফ:সায় শরার মধা দিয়া হৃখাপন্ডের বাম 'নিলয়ে প্রবেশ কারয়া সেইখানে জীবনণ শাস্ততে 
পর্ধবাসিত হয়। রন্ত দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ কারবার পর ৬1021 3011 



গ্যাজেন ২৮৯ 

বা জীবনৰ শান্তর স্পর্শে নৃতন গুণের আঁধকারী হইলে জীবন শাস্তসম্পন্ন উৎকৃষ্ট রন্তু 
ধমনীর মধ্যে সণ্টালিত হইয়া 'বাভন্ন দেহাংশকে ক্রিয়াশীল রাখে। ধমনীতে প্রবাহত রন্তের 
কিয়দংশ আবার মহাধমনী-পথে মাস্তিচ্কে প্রবেশ করিয়া মস্তিম্কস্থ 'চং শান্ত অন করে। 
মাঁন্তচ্কে রন্তের চিৎ শান্তর গুণ অর্জন কাঁরতে রেট মিরাবাইল (161০ 1011101)110) নামে 

একপ্রকার ক্ষত ক্ষুত্রু রন্তবহা নালীর জাল বিশেষভাবে সাহায্য করে। িং শান্তসম্পন্ন এই 
সর্বোংকৃষ্ট রন্তু নাভের মধ্যপ্থতায় দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং অঙ্গ-প্রতাশোর গাঁতি ও 
অনুভূতির সৃষ্ট করে। 

এইভাবে গ্যালেন জৈবাক্লয়ার এক আতি সূন্দর ও সম্পূর্ণ বাখ্যা প্রদান কবেন। এই 
ব্যাখ্যা আযানাটাম ও শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত পরীক্ষা ও পযবেক্ষণলব্ধ বহু তথ্যের উপর 
প্রাতষ্ঠিত। তদুপাঁর এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্যালেন যে দর্শনের সাহায্য গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন 
তাহাব সত্যতা ও অকট্যতা যুগে যুগে বহু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষী স্বীকার করিয়া 
ধগয়াছেন। সুতরাং পরবতর্ঁ বহু শতাব্দী যাবং তাঁহাব এই বাখ্যা নখঠত ও অদ্রান্ত 
বাঁলয়া যে ব্যাপক সমর্থন লাভ কাঁরবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি' অবশ্য আজ আমরা জান 
এই ব্যাখ্যা ভুল; ইহা ক্ষদূ্র-বৃহৎ নানা মৌলিক দোষ-বুটগতে পাঁরপূর্ণ। যেমন, সেপ্টাম্ 
ভেদ কাঁরয়া শিরা হইতে ধমনীতে রন্ত-প্রবাহের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; কারণ সেপ্টাম 
হতপিন্ডস্থ দুই নিলয়ের মধ্যে এক কঠিন ও অভেদ্য প্রাচীর বিশেষ। 1২61৫ 0111121)116 
নালগগূলির সাহায্যে মস্তিচ্কে রস্তের চিং শান্তি অর্জনের পারকম্পনা ভ্রান্ত; কারণ এই 
নালণগুলি মানুষের মস্তিচ্কে থাকে না, গ্যালেন ইহাদের দেখিযাঁছলেন রোমল্থনকারী গবাঁদ 
পশুর মাস্তত্েকে। তারপর তিন প্রকার বন্ধের কথা উল্লেখ এবং ইহাদের পার্থকোর উপর 
[বিশেষ গূর্ত্ব আরোপ করিয়া তিনি রন্ত-সপ্চালনের প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে এক "বিরাট বাধা 

সৃত্টি কবিষা গিয়াছিলেন। এই জনা অনেক এীতিহাসিকের মতে তান শারারবান্তে উপকার 

অপেক্ষা অপকারই কাঁরয়া গিযাছেন বেশশ। তাঁহার সহজ সরল ব্যাখ্যার আকর্ষণ বিজ্ঞানীর 

দ'ণটকে বহুদিন এই পবিকঞ্পনার মারাত্মক রুটী-বিচ্যাতর দিক হইতে দুরে সরাইয়া 

বাখয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার বংসর পরে ইংরেজ 'চিকিংসা-বজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ড 

(১৫৭৮-১৬৫৭) যুগান্তকারী রন্ত-সংবহন তত্ব আঁবচ্কার কাঁরয়া গ্যালেনের সমগ্র পাঁরকঙ্পনা 

ধাঁলসাং কারয়া দেন এবং সমগ্র শারীরবৃত্তের বাঁনয়াদ সম্পূর্ণ নূতনরুপে গাঁড়য়া তোলেন। 
ফারংটনের ভাষায় 

“ডো (গো) 1 দাহ 001শো, 170 1770 110101)100 0৬শো (শখ), 

0710. 1170 01১507৮০110 1170 (71001109160 0১৫1 (৮0101710170 190110 

5003101, 10111 চাথ5 08100৯ 160710006 7565 190 10761 21 

[১20012-% 

গ্যালেনের রচনায় ও ভাবধারায় হিপোক্রেটীয় নীত ও আদর্শের অনেক ছাপ আছে। 

[িপোক্রেটসের উপর তাঁহার প্রগাড় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিপোর্েটীয সংগ্রহের মধ্যে এই 

রচনাবলপর প্রথম প্রণেতার যে সুমহান ছাঁব, আদর্শবাদী যে এক মহাপুরুষের চারত্র আমাদের 

মানসপটে ভাঁসিয়া উঠে, গ্যালেনের রচনা পাঠে তাহা হয় না। তংপারবর্তে এক আতি 

পাঁরশ্রমণ, কর্মঠ, সুদক্ষ ও আঁভজ্ঞ বৈষায়ক চিকিৎসা-বজ্ঞানীর চরিত্রের কথা গ্যালেনের রচনা 
আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, গ্যালেন ছিলেন আতিমান্ায় ধর্মভীরু 
প্রাণগদের গঠন-বৌঁচত্রের মধ্যে তান সর্বদা ঈশ্বরের আভপ্রায় দৌখতে পাইতেন। উদ্দেশ্য 
হনভাবে ঈশ্বর যে কোন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই, আআরিষ্টটল--প্রবার্তত এই মতবাদে তিনি 
সম্পূর্ণ বিদ্বাসী ছিলেন। 

গ্যালেন কোন চাঁকৎসা-প্রাতষ্ঠান স্বাপন করেন নাই। তাঁহার অনুগামশ শিষ্োর 

7 * 01667 90666, 2211 []) 7. 169. 
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২৯০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

সংখ্যাও খুব বেশী 'ছল বাঁলয়া মনে হয় না। ২০০ খুনষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গো ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে র্ধ হইয়া যায়। 

প্রাচীন গ্রপক চিকিংসা-বিজ্ঞানের তানই শেষ প্রদীপ; ইহা নির্বাপত হইলে ইউরোপ খণ্ডে 

এই বিজ্ঞানের উপর বহু শতাব্দীর জন্য অন্ধকার নামিয়া আসে। 

রোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা 

ব্যান্তগত গবেষণার দিক হইতে রোমকরা 'চাকৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের 

পাঁবচয় না দিলেও পূর্তাবদ্যা্বশাবদ রোমকজাতি তাহাদের অপূর্ব সংগঠন-দক্ষতাবলে 

পরোক্ষভাবে ঠিকৎসা-বাবস্থার যে প্রভূত উন্নতি সাধন কায়াছল তাহা অনস্বাকার্য। 

জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থার তাহারাই প্রথম উদ্ভাবক। নাগারকদের স্বাস্থ্যরক্ষার 

প্রযোজনীয়তা স্বরণ রাখিয়া রোমক পূতঁবদ্যাবশারদেরা নগর, গৃহাঁদ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, 

ক্প খনন প্রভৃতি কার্যের পরিকল্পনা রচনা কারত। স্বাস্থ্-প্রীত রোমকদের একর.প 

জাতীষ বিশেষত্ব বাললেও অত্যান্ত হয না। খু পৃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে টারকুইনদের সময়েই 
রোমে ময়লা জল নিকাশের জন্য মাটর নশচে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। ভূগর্ভস্থ এইরূপ 
ন্দমার ল্যাটন নাম ০1০9০9০ | ক্লোঁসয়ের প্রধান শাখাটি অদ্যাঁপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
রোমের প্রধান ক্লোসয়ের একটি নক্সা চিত্রে দেখানো হইল। ্যাকুইডাক্ট বা পাঁরবাহের 
সাহায্যে সমগ্র রোমে পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিহাসপ্রীসদ্ধ। পাঁরবাহের সাহায্যে প্রত্যহ 
তিন শত মালিয়ন গ্যালন জল রোমে সরবরাহ কবা হইত। এইরূপ ১৪ পাঁরবাহের 

ধ্বংসাবশেষ অদ্যাঁপ এই প্রাচশন বাবস্থার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ফ্রাণ্টিনাস্ (৪০-১০৩) 49৫ 
01175 11)1)15 10))16% নামক গ্রন্থে এইসব পাঁববাহের বর্ণনা খলপবদ্ধ কিয়া 1গয়াছেন। 

১০৮। রোমের প্রধান ক্লোসয়ের নক্সা। 

মৃতদেহ কবরস্থ করা, রাস্তাঘাট পাঁরচ্কার রাখা, জল সরবরাহ প্রভৃতি বাপারে রোমক 
রাষ্ট্রপাতিরা বহ; প্রাচীনকাল হইতেই নানাবধ আইন প্রণয়ন করেন। মুমূর্ষু গর্ভবতী 
নারীর [শশুর জীবনরক্ষার্থ তদ্ব্রোপচারের সাহায্যে গর্ভ উন্মুক্ত কারবার বিধান রোমক 
আইনে বহু প্রাচীনকাল হইতে দজ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস জাীলয়াস্ সিজার এইভাবে 
জল্মগ্রহণ কারয়াছিলেন এবং ইহার স্বারক হিসাবে এই অস্দ্রোপচারের নাম আজও 'সজারীষ 
অস্রোপচার নামে পারিচিত। 

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে মহান দায়িত্ব আছে রোমক রাম্ট্রপাঁতদের এ বিষয়ে 
[বশেষ অবাহত দেখা যায়। রোমক সাম্নাজোর গোড়াপত্তন হইতেই সরকারী চিকিংসক 
[নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমক সরকারী চাকংসকদের বলা হইত আকয়ানি 
(27000500) 1 প্রথমে অবশ্য কেবল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের চাকংসার জন্য সরকারণ 
চাকংসক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; পরে এই বাবস্থা সম্প্রসারিত কাঁরয়া জনসাধারণকেও 
সরকারধ 'চাকংসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আনুমাঁনক ১৬০ খুশচ্টাব্দে সম্মাট 
এণ্টোনিনা্ এক আইন প্রণয়নের দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন যে, সরকারী চিকিৎসকদের দাঁরদু 
জনসাধারণের চিকিৎসা করা কর্তব্য। সম্রাট জাস্টানয়ান ধনশর চিকিৎসা অপেক্ষা দাঁরছ্রের 
-চাকৎসায় আঁধকতর যক্রবান ও মনোযোগশ হইতে সরকরী চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন। 



বোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা ২৯১ 

পৌর-প্রীতজ্ঠান হইতে এইসব চিকিৎসকের বেতন দেওয়া হইত। সহরের গুরুত্ব ও লোক- 
সংখ্যার অনম্পাতে চিকিৎসকদের সংখ্যা নিধারত হইত, যেমন প্রাদেশিক রাজধানণ প্রীত 
বড় বড় সহরে ১০ জন আঁকিয়ান্রির বন্দোবস্ত থাকত, আদালত আছে এইরূপ সহরে ৭ জন 
এবং ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র সহরগ্ীলতে ৫ জন করিয়া আকিয়াঘি থাকত। আক়ারিদের 
আয়কর 'দিতে হইত না। 

সামীরক বিভাগে স্বাস্থ্ররক্ষা ও সুচিকিংসার ব্যাপারেও রোমকরা অগ্রণ ছিল। 
আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্যবাহনীতে চিকংসক, ইঞ্জিনীয়র প্রভাতি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ 
কারতেন। কিন্তু রোমকদের ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশগ প্রণালশবদ্ধ। একদল 'চাকংসক 
ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক রোমক সৈন্যবাহনণর অন্তভূত্ত 
থাঁকত। রোমকদের সামারক সাফল্যের জন্য এই ব্যবস্থা বড় কম দায়ধ নহে। বেসামারক 
ও সামারক "চাকংসা-ব্যবস্থা প্রচলন সত্তেও সাধারণভাবে বোমক চাকৎসা-বিজ্ঞানশদের 
মৌলকতা ও উদ্ভাবনী শান্তর পাঁরচয় দানে অক্ষমতার এক য্ান্তসঞ্গত কারণ এই যে, 
চাকৎসাশাস্ত্রের ব্যবহারিক দিকটাই তাহারা বিচার কারযাছে বেশী। কিন্তু এই শাস্ছে 
নূতনতর জ্ঞানের সন্ধান দেওয়া ও সেই উদ্দেশ্যে গবেষণাকার্যে আত্মীনয়োগ কারবার 

প্রয়োজনীয়তা রোমকরা তেমন উপলব্ধি কবে নাই বা কারবার চেষ্টাও কবে নাই। যে কোন 
কারণেই হউক আমরা দোঁখ, সকল প্রকার তত্বীয় জ্ঞানের প্রতিই রোমকজাতি একান্তভাবে 
বিরূপ ও উদাসীন। অথচ ব্যবহারিক ও ফালত বিদ্যাজনে তাহাদের পাঁরশ্রম ও অধ্যবসায়ের 
অন্ত নাই। 

ঠিক একই কারণে হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারেও আমরা রোমকদের আশ্চর্য সংগঠন- 
শন্তিব পাঁরচয় পাই। গ্রীকদের হাসপাতাল বাঁলযা কিছ ছিল না। চিকিৎসা তাহাদের 
কাছে নিতান্তই ব্যান্তুগত ব্যাপার ছিল। এস্কুলাপয়াসের মান্দবকে কেন্দ্র কাঁরয়া প্রাচীন 
গ্রঁসেব কোন কোন স্থানে অবশ্য ছোট বড় 'চাকৎসা-কেন্দ্র স্থাঁপত হইয়াছিল; তবে 
সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ঠিক হাসপাতাল এই প্রাতষ্ঠানগুলকে বলা চলে না। সাধরণতন্বের 
যুগে বোমকদেরও হাসপাতাল বাঁলয়া কিছু ছিল না। এই সাধাবণতন্তে বহ] ক্লীঁতদাসেব বাস 
ছিল; কিন্তু অসস্থ বা বোগরগ্রস্ত হইয়া পাঁড়লে দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া এই 
দুর্ভাগাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। গ্রশকদের অনুকরণে সাধারণতন্লী রোমকেরা টিবের 
দবীপে এস্কুলাপযাসের এক মাঁন্দর নির্মাণ করে। কাজের অযোগ্য অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত 
ক্লীতদাসদের চাকৎসার দাঁযত্ব ও হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য িবের দ্বীপের এই মান্দরে একরূপ 
আজাবন নির্বাসন দেওয়া হইত। অবশ্য এই দ্বীপে নির্বাসত হইবার অনাতিকালের মধ্যেই 
আঁধকাংশ হতভাগ্য ক্লীতদাসের জীবনান্ত হইত। খাীম্টীয় ৪১-৫৪ অব্দের মধ্যে সম্রাট 
ক্লুডিয়াস এক আদেশ জাঁব করিযা এইরূপ রোগগ্রস্ত ক্লীতদাসদেব স্বাধীন বাঁলয়া ঘোষণা 
করেন। সুস্থ হইয়া উঠিলে ইহাদের পূবেকার প্রভুর নিকট ক্রীতদাসর্পে ফিরিয়া যাইবাব 
আর বাধ্যবাধকতা থাকিত না। যে উদ্দেশা প্রণোদিত হইয়াই এই মন্দির রাঁচিত হউক না কেন, 
কালক্রমে দরিদ্র, হতভাগ্য, আশ্রয়হণন ক্লীতদাসদের ইহাই একমান্ন আশ্রয়স্থলে পাঁবণত হয়। 
অধ্যাপক সিঙ্গারের মতে এস্কুলাঁপিয়াসের মান্দিরকেই সর্বসাধাবণের জন্য প্রথম হাসপাতাল 
[হসাবে মনে করা যাইতে পারে।* 

ভোলটহডনারিয়া (৬৪10000119119) বা একপ্রকার রুগ্নাগারের কথাও জানা যায়। 

এই রুগ্নাগারে ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যান্তরাও অসুস্থ হইলে আশ্রয় গ্রহণ কারতে পারিত। 
তারপর 'চিকিৎংসকেরাও নিজেদের গৃহ এইরূপে নির্মাণ করাইত যাহাতে প্রয়োজনমত সাময়িক- 
ভাবে কয়েকজন রোগাঁকে সবসময়েই চিকিৎসার জন্য আশ্রয় দান করা যায়। আধাঁনক কালের 

* 5176, 4 57016 12215101901 11620776515. 49. 



২৯০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

সংখ্যাও খুব বেশী 'ছল বাঁলয়া মনে হয় না। ২০০ খুনষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গো ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে র্ধ হইয়া যায়। 

প্রাচীন গ্রপক চিকিংসা-বিজ্ঞানের তানই শেষ প্রদীপ; ইহা নির্বাপত হইলে ইউরোপ খণ্ডে 

এই বিজ্ঞানের উপর বহু শতাব্দীর জন্য অন্ধকার নামিয়া আসে। 

রোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা 

ব্যান্তগত গবেষণার দিক হইতে রোমকরা 'চাকৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের 

পাঁবচয় না দিলেও পূর্তাবদ্যা্বশাবদ রোমকজাতি তাহাদের অপূর্ব সংগঠন-দক্ষতাবলে 

পরোক্ষভাবে ঠিকৎসা-বাবস্থার যে প্রভূত উন্নতি সাধন কায়াছল তাহা অনস্বাকার্য। 

জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থার তাহারাই প্রথম উদ্ভাবক। নাগারকদের স্বাস্থ্যরক্ষার 

প্রযোজনীয়তা স্বরণ রাখিয়া রোমক পূতঁবদ্যাবশারদেরা নগর, গৃহাঁদ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, 

ক্প খনন প্রভৃতি কার্যের পরিকল্পনা রচনা কারত। স্বাস্থ্-প্রীত রোমকদের একর.প 

জাতীষ বিশেষত্ব বাললেও অত্যান্ত হয না। খু পৃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে টারকুইনদের সময়েই 
রোমে ময়লা জল নিকাশের জন্য মাটর নশচে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। ভূগর্ভস্থ এইরূপ 
ন্দমার ল্যাটন নাম ০1০9০9০ | ক্লোঁসয়ের প্রধান শাখাটি অদ্যাঁপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
রোমের প্রধান ক্লোসয়ের একটি নক্সা চিত্রে দেখানো হইল। ্যাকুইডাক্ট বা পাঁরবাহের 
সাহায্যে সমগ্র রোমে পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিহাসপ্রীসদ্ধ। পাঁরবাহের সাহায্যে প্রত্যহ 
তিন শত মালিয়ন গ্যালন জল রোমে সরবরাহ কবা হইত। এইরূপ ১৪ পাঁরবাহের 

ধ্বংসাবশেষ অদ্যাঁপ এই প্রাচশন বাবস্থার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ফ্রাণ্টিনাস্ (৪০-১০৩) 49৫ 
01175 11)1)15 10))16% নামক গ্রন্থে এইসব পাঁববাহের বর্ণনা খলপবদ্ধ কিয়া 1গয়াছেন। 

১০৮। রোমের প্রধান ক্লোসয়ের নক্সা। 

মৃতদেহ কবরস্থ করা, রাস্তাঘাট পাঁরচ্কার রাখা, জল সরবরাহ প্রভৃতি বাপারে রোমক 
রাষ্ট্রপাতিরা বহ; প্রাচীনকাল হইতেই নানাবধ আইন প্রণয়ন করেন। মুমূর্ষু গর্ভবতী 
নারীর [শশুর জীবনরক্ষার্থ তদ্ব্রোপচারের সাহায্যে গর্ভ উন্মুক্ত কারবার বিধান রোমক 
আইনে বহু প্রাচীনকাল হইতে দজ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস জাীলয়াস্ সিজার এইভাবে 
জল্মগ্রহণ কারয়াছিলেন এবং ইহার স্বারক হিসাবে এই অস্দ্রোপচারের নাম আজও 'সজারীষ 
অস্রোপচার নামে পারিচিত। 

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে মহান দায়িত্ব আছে রোমক রাম্ট্রপাঁতদের এ বিষয়ে 
[বশেষ অবাহত দেখা যায়। রোমক সাম্নাজোর গোড়াপত্তন হইতেই সরকারী চিকিংসক 
[নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমক সরকারী চাকংসকদের বলা হইত আকয়ানি 
(27000500) 1 প্রথমে অবশ্য কেবল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের চাকংসার জন্য সরকারণ 
চাকংসক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; পরে এই বাবস্থা সম্প্রসারিত কাঁরয়া জনসাধারণকেও 
সরকারধ 'চাকংসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আনুমাঁনক ১৬০ খুশচ্টাব্দে সম্মাট 
এণ্টোনিনা্ এক আইন প্রণয়নের দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন যে, সরকারী চিকিৎসকদের দাঁরদু 
জনসাধারণের চিকিৎসা করা কর্তব্য। সম্রাট জাস্টানয়ান ধনশর চিকিৎসা অপেক্ষা দাঁরছ্রের 
-চাকৎসায় আঁধকতর যক্রবান ও মনোযোগশ হইতে সরকরী চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন। 



ভিষইভিয়াস: ২১৩ 

যে শুধ; আঁকাণিংকর তাহাই নহে, আধ্নককালে এই বিজ্ঞানের যুগান্তকারী উন্নাতর পূব 
আর কোন জাতি এই বিদ্যায় রোমকদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। রোমকদের এই প্রাতভা 
সামরিক ও বেসামরিক পূর্তকার্যে সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের নামত নগর- 
প্রাচীর, দূর্গ-পারখা, বর আযকুইডাকূট্ ব। পাঁরবাহ, রঙ্গমণ্, স্নানাগার, সেতু প্রভাতি 
অসংখ্য ধবংসাবশেষ অদ্যাঁপ এই অসামান্য প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। যুদ্ধে অথবা শান্তিতে 
প্রজার সাঁবধার জন্য পাঁথবার অজ্প সাগ্াজ্যই এরূপ বিপুল ও ব্যাপক পূ্তকার্যে হস্তক্ষেপ 
কাঁরয়াছে। দক্ষিণ ইউরোপে, পশ্চিম এসয়ায ও উত্তব আফ্রিকায় রোমকদের এইসব কখার্তর 
বহু দক্টান্ত এখনও বিদ্যমান; হয়ত আরও দুই সহম্র বংসর এইভাবে ইহারা রোমক 
পূৃরাবদ্যার গৌরব ঘোষণা কাঁরয়া যাইবে। 

বোমক পূতাবদ্যা ও স্থপাঁতি-বজ্ঞান প্রধানতঃ দুইজন বিজ্ঞানীর নিকট ধণগ। তাঁহারা 
হইলেন 'ভিষ্যাভয়াস্ ও সেক্সটাস্ জুলিয়াস ফ্রুণ্টিনাস-। 

ভি্াভয়াস্ (খুঃ প:ঃ প্রথম শতাব্দী ) 

1ভ্র,ভিয়াস্ খ:৯ঃ প্ঃ প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। অগাষ্টাস তখন 
রোমের সবমিয় কর্ত। তিনি তীহার বিখ্যাত গ্রন্থ 49৫ ৫)0/1/6011116  অগাম্টাসের নামে 
উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে নিজেব জীবনী সম্বন্ধে মাঝে মাঝে দ.ই একাটি ঘটনার ও মন্তব্যের 
উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, তান তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনে উচ্চ শিক্ষার পূর্ণ 
সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ভিষ্র,ভিয়াসের রচনায় এই উচ্চ শিক্ষার ও রুচর ছাপ সুপারস্ফুট। 
পূর্তাবদ্যা ও স্থপাতাবিজ্ঞান তাঁহার গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও 17৫ ৫) 01110011516 
সাধারণভাবে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার এক আঁত উৎকৃষ্ট এীতহাসিক গ্রন্থও বটে। 

47870110011) দশ খণ্ডে সমাপ্ত পূতাঁবদ্যার সবাশ্রেত্ঠ প্রাচীন গ্রল্থ। স্থাপত্য 

সংক্রান্ত সাধারণ তত, গৃহাঁদ 'নর্মাণের ক্রমাবকাশ, 'বাভশ্র মাল-মসলার প্রয়োগ, আয়োনশয়, 
ডোরিক, কোরল্থীয প্রীত 'বাবধ পদ্ধাততে মান্দর-নমমাণ, জনসাধারণের উপযোগণী 
মনানাগাব, রঙ্গমণ্ড প্রভৃতির নমীণ-কৌশল, নগর ও বন্দর পাঁরকজ্পনা, জল সরবরাহ বাবস্থা, 
সূর্ধঘাঁড়, যল্ল্রবিদ্যা, সামারক পূর্তাবদ্যা ইত্যাঁদ নানা বষযের আলোচনায় এই গ্রন্থ সম্ধ। 
এইসব আলোচনার উপাদান প্রধানতঃ গ্রীক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইলেও স্থাপত্য ও পূর্ত 
বিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে ভিষ্রভিয়াস্ স্বীয় ব্যবহারক অভিজ্ঞতার ফলও যথেষ্ট বর্ণনা 
কারয়া্ছেন। এইরূপ দুর্হ বিষয়কে সহজ ও প্রণালীবদ্ধভাবে 'লীপবদ্ধ করিয়া তান 
[বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 'দয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থ লাখয়াছলেন স্থাপত্য ও পূর্তকার্ষে 
নিষযন্ত উচ্চশ্রেণীর কাঁরগর ও ব্যবস্থাপকদের জন্য। 

বহাঁদন পরত ব্যবহারক স্থাপত্য ও পূরতাবদ্যার ইহা এক আদর্শ গ্রন্থ হসাবে 
পাঁরগণিত 'ছিল। সমগ্র মধ্যযুগে ও রেণেশাঁসের সময়ে 'ভিষ্রঃভিয়াস্ সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত না 
হওয়া পর্যন্ত স্থাপত্যে ও পূর্তাবদ্যায় দ্যার্থার শিক্ষা সম্পূর্ণ মনে করা হইত না এবং 
এই বিদ্যায় ভিদ্র;ভিয়াসূ-প্রদত্ত সমাধানকে চূড়ান্ত জ্ঞান করা হইত। ব্রামান্তে, 'মকেলাঞ্জেলো, 
পালাঁডও, ভিগৃনোলা প্রমুখ বিখ্যাত প্রাচীন স্থপাতিদের প্রত্যেকেরই প্রেরণা ছিল 4)৫ 
01071116011 | 

স্থাপত্য ও পূর্তাবদ্যা ছাড়া সাধারণভাবে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইাতহাস সম্পার্কত 
বহ7 মূল্যবান উপাদানের জন্যও এই গ্রন্থের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ, 
ছ্বিতীয় খণ্ডে আগুনের আবিক্কার, ভাষার উৎপাত্ত, আঁদম মানুষের কথা, সভ্যতার 
ক্লমবিকাশের ধারা পর্যালোচিত হইয়াছে । তাঁহার স্থাপতোর হাতহাসও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
গল, স্পেন, পৃ্গাল প্রভৃতি দেশের প্রাচীন গৃহ ও সৌধাঁদর নির্মাণ-কৌশল এবং পণ্টুসের 



২৯০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

সংখ্যাও খুব বেশী 'ছল বাঁলয়া মনে হয় না। ২০০ খুনষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গো ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে র্ধ হইয়া যায়। 

প্রাচীন গ্রপক চিকিংসা-বিজ্ঞানের তানই শেষ প্রদীপ; ইহা নির্বাপত হইলে ইউরোপ খণ্ডে 

এই বিজ্ঞানের উপর বহু শতাব্দীর জন্য অন্ধকার নামিয়া আসে। 

রোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা 

ব্যান্তগত গবেষণার দিক হইতে রোমকরা 'চাকৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের 

পাঁবচয় না দিলেও পূর্তাবদ্যা্বশাবদ রোমকজাতি তাহাদের অপূর্ব সংগঠন-দক্ষতাবলে 

পরোক্ষভাবে ঠিকৎসা-বাবস্থার যে প্রভূত উন্নতি সাধন কায়াছল তাহা অনস্বাকার্য। 

জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থার তাহারাই প্রথম উদ্ভাবক। নাগারকদের স্বাস্থ্যরক্ষার 

প্রযোজনীয়তা স্বরণ রাখিয়া রোমক পূতঁবদ্যাবশারদেরা নগর, গৃহাঁদ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, 

ক্প খনন প্রভৃতি কার্যের পরিকল্পনা রচনা কারত। স্বাস্থ্-প্রীত রোমকদের একর.প 

জাতীষ বিশেষত্ব বাললেও অত্যান্ত হয না। খু পৃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে টারকুইনদের সময়েই 
রোমে ময়লা জল নিকাশের জন্য মাটর নশচে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। ভূগর্ভস্থ এইরূপ 
ন্দমার ল্যাটন নাম ০1০9০9০ | ক্লোঁসয়ের প্রধান শাখাটি অদ্যাঁপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
রোমের প্রধান ক্লোসয়ের একটি নক্সা চিত্রে দেখানো হইল। ্যাকুইডাক্ট বা পাঁরবাহের 
সাহায্যে সমগ্র রোমে পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিহাসপ্রীসদ্ধ। পাঁরবাহের সাহায্যে প্রত্যহ 
তিন শত মালিয়ন গ্যালন জল রোমে সরবরাহ কবা হইত। এইরূপ ১৪ পাঁরবাহের 

ধ্বংসাবশেষ অদ্যাঁপ এই প্রাচশন বাবস্থার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ফ্রাণ্টিনাস্ (৪০-১০৩) 49৫ 
01175 11)1)15 10))16% নামক গ্রন্থে এইসব পাঁববাহের বর্ণনা খলপবদ্ধ কিয়া 1গয়াছেন। 

১০৮। রোমের প্রধান ক্লোসয়ের নক্সা। 

মৃতদেহ কবরস্থ করা, রাস্তাঘাট পাঁরচ্কার রাখা, জল সরবরাহ প্রভৃতি বাপারে রোমক 
রাষ্ট্রপাতিরা বহ; প্রাচীনকাল হইতেই নানাবধ আইন প্রণয়ন করেন। মুমূর্ষু গর্ভবতী 
নারীর [শশুর জীবনরক্ষার্থ তদ্ব্রোপচারের সাহায্যে গর্ভ উন্মুক্ত কারবার বিধান রোমক 
আইনে বহু প্রাচীনকাল হইতে দজ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস জাীলয়াস্ সিজার এইভাবে 
জল্মগ্রহণ কারয়াছিলেন এবং ইহার স্বারক হিসাবে এই অস্দ্রোপচারের নাম আজও 'সজারীষ 
অস্রোপচার নামে পারিচিত। 

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে মহান দায়িত্ব আছে রোমক রাম্ট্রপাঁতদের এ বিষয়ে 
[বশেষ অবাহত দেখা যায়। রোমক সাম্নাজোর গোড়াপত্তন হইতেই সরকারী চিকিংসক 
[নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমক সরকারী চাকংসকদের বলা হইত আকয়ানি 
(27000500) 1 প্রথমে অবশ্য কেবল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের চাকংসার জন্য সরকারণ 
চাকংসক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; পরে এই বাবস্থা সম্প্রসারিত কাঁরয়া জনসাধারণকেও 
সরকারধ 'চাকংসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আনুমাঁনক ১৬০ খুশচ্টাব্দে সম্মাট 
এণ্টোনিনা্ এক আইন প্রণয়নের দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন যে, সরকারী চিকিৎসকদের দাঁরদু 
জনসাধারণের চিকিৎসা করা কর্তব্য। সম্রাট জাস্টানয়ান ধনশর চিকিৎসা অপেক্ষা দাঁরছ্রের 
-চাকৎসায় আঁধকতর যক্রবান ও মনোযোগশ হইতে সরকরী চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন। 



ভূগোল ২৯৫ 

3/016861011007 এ গ্রীক ও রোমক রণকৌশলের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ফ্রশ্টিনাস্ 
নিজেও একজন সুদক্ষ যোম্ধা ও সেনাপতি ছিলেন। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফ্রন্টিনাস্ 4)6 715 £15 20716৫-এর রচাঁয়তা হিসাবে 

খ্যাত। পাঁরবাহ-ব্যবস্থার অধাক্ষের পদে নিষুত্ত হইবার পূর্বে জলসরবরাহ সংক্রাহ্ত 
পূর্তাবদ্যার বিশেষ কোন জ্ঞান বা আভজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। পদপ্রাশ্তির পর তান অতীব 
অধ্যবসায়ের সহিত এই বিদ্যা আয়ত্ত কারতে যত্ববান হন। অধীনস্থ কমণচারীদের জিজ্ঞাসা 
ও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই যাহাতে স্বাধীনভাবে প্রযোজনমত সমগ্র ব্যবস্থা পাঁরচালনা 
কবিতে সক্ষম হন সেই উদ্দেশ্যে তান এই বিদ্যানে ব্রতী হইয়াছিলেন। 4715 %71)1, 
10106 তাঁহাব এই অধ্যযন ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফল। ফ্রুশ্টিনাস: 'লীখয়াছেন,_ 
"রোম স্থাপনার পর প্রায় সাড়ে চাঁরশত বংসর রোমকরা টিবের নদীর জলসরবরাহেই সন্তুষ্ট 
ছিল। ধারে ধারে পাঁরবাহের সাহায্যে বহুদূর স্থান হইতে জলসরবরাহের স্ীবধার কথা 
রোমকরা বুঝিতে পাবিল, এখন আপ্পিয়ান, প্রাচীন আনও, মার্সয়া, টেপুলা, জনীলয়া, 
[ভিগ্গে, অগাল্টা, ক্লাডয়া ও নৃতন আঁনওর পাঁরবাহের সাহায্যে রোমের জলসরবরাহ হইয়া 
থাকে।” এই সকল পরিবাহের দৈর্ঘা ও উচ্চতা, জল থিতাইবার জন্য বৃহদাকার চৌবাচ্চা, 
বাভন্ন পাঁরবাহের জলের গুণাগুণ তিনি বিশদভাবে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এইসব পাঁরবাহের 
সাহায্যে কি পারমাণ জল সরবরাহ হয় 2]010920 বা স্বহ্পাছদ্রীবাশষ্ট এক প্রকার নলের 
সাহায্যে তাহা মাঁপবার পদ্ধাতও তিনি বর্ণনা করেন। জলসরবরাহে চুর, জালয়াত, ফাঁক 
প্রীত দুনাঁত প্রাভরোধকজেপে এই 9.]01720-এর ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র সরকার 
ছাপ মারা 4101286 গ্লই ব্যবহৃত হইত। 'কন্তু ইহা দ্বারা সব সমযেই যে চুর ও 

জালিয়াত বদ্ধ হইত তাহা নহে এবং ফ্রাষ্টনাসূকে এ সম্বন্ধে বিশেষ অবাহত দেখা যায়। 
পরিবাহের সাহায্যে জলসরবরাহ-ব্যবস্থা চালু হইবার ফলে রোমের জনসাধারণের 'বশেষ 

স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে। পাঁরভ্কার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ 
হাস করিতে সক্ষম হয, সহরগাল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পাঁরজ্কার ও পাঁরচ্ছন্ন ভাব ধারণ 
করে। 436 97115 এ ফ্ণ্টিনাস্ এই জনস্বাস্থ্যোন্নীতর কথা 'বিশেষভাবে উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 

৭.৬। ভূগোল-স্প্রাৰো, মেলা ও উলেমী 

বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ভূগোলকে এক সূসম্বদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে উন্নগত 
কারবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ গ্রীকদের প্রাপ্য। প্রাখন জাতিদের মধ্যে গ্রকরা পাঁথবীর ভৌগোলিক 
জ্ঞান বাদ্ধ করিতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিল। গ্রীকদের পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে 
এককালে ফিনিশশয়দের ব্যাপক বাণিজ্য ও গাঁতাবাঁধ ছিল। এজন্য ফানিশগয়দের কাছ হইতে 
পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞান-বৃদ্ধি স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছল। কিন্তু ফিনিশীয়রা এই 
জ্ঞান-বৃদ্ধিতে আশানুরূপ সাহায্য কারতে পারে নাই। ভূমধ্যসাগরণয় ও তাহার পা*্ববতর্ 
অগ্চলসমৃহ সম্বন্ধে তাহাদের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বার্শিজ্যক 
স্বার্থের খাতিরে সেই জ্ঞান তাহারা যতদূর সম্ভব নিজেদের মধোই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছল, 
অন্য জাতির মধ্যে তাহা প্রচার কারবার চেষ্টা করে নাই। পক্ষান্তরে 'বাভন্ন দেশ ও জাতি 
সম্বন্ধে নানারূপ আজব গল্প বানাইয়া প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিবারই চেষ্টা কারয়াছিল। 

এই বিষয়ে গপনিবোশক আয়োনীয় গ্রণকদের দৃষ্টিভঙগা ছিল ভিত্রর্প। তাহারা ষখন 
ভূমধাসাগরের নানা ম্বাঁপে ও উপক্জবতশ নানাস্থানে উপাঁনবেশ স্থাপনের উদ্দেশো নিজেদের 
পার্বতা ও জঙ্গলভূম পরিত্যাগ কাঁরয়া বাহির হইয়া পাঁড়়াছিল, ভৌগোলিক জ্ঞানের স্জ্পতার 
জন্য এই ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ অসুবিধায় পাঁড়তে হয়। তাই প্রথম হইতেই আয়োনশয় 



২৯০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

সংখ্যাও খুব বেশী 'ছল বাঁলয়া মনে হয় না। ২০০ খুনষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গো ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে র্ধ হইয়া যায়। 

প্রাচীন গ্রপক চিকিংসা-বিজ্ঞানের তানই শেষ প্রদীপ; ইহা নির্বাপত হইলে ইউরোপ খণ্ডে 

এই বিজ্ঞানের উপর বহু শতাব্দীর জন্য অন্ধকার নামিয়া আসে। 

রোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা 

ব্যান্তগত গবেষণার দিক হইতে রোমকরা 'চাকৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের 

পাঁবচয় না দিলেও পূর্তাবদ্যা্বশাবদ রোমকজাতি তাহাদের অপূর্ব সংগঠন-দক্ষতাবলে 

পরোক্ষভাবে ঠিকৎসা-বাবস্থার যে প্রভূত উন্নতি সাধন কায়াছল তাহা অনস্বাকার্য। 

জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থার তাহারাই প্রথম উদ্ভাবক। নাগারকদের স্বাস্থ্যরক্ষার 

প্রযোজনীয়তা স্বরণ রাখিয়া রোমক পূতঁবদ্যাবশারদেরা নগর, গৃহাঁদ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, 

ক্প খনন প্রভৃতি কার্যের পরিকল্পনা রচনা কারত। স্বাস্থ্-প্রীত রোমকদের একর.প 

জাতীষ বিশেষত্ব বাললেও অত্যান্ত হয না। খু পৃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে টারকুইনদের সময়েই 
রোমে ময়লা জল নিকাশের জন্য মাটর নশচে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। ভূগর্ভস্থ এইরূপ 
ন্দমার ল্যাটন নাম ০1০9০9০ | ক্লোঁসয়ের প্রধান শাখাটি অদ্যাঁপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
রোমের প্রধান ক্লোসয়ের একটি নক্সা চিত্রে দেখানো হইল। ্যাকুইডাক্ট বা পাঁরবাহের 
সাহায্যে সমগ্র রোমে পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিহাসপ্রীসদ্ধ। পাঁরবাহের সাহায্যে প্রত্যহ 
তিন শত মালিয়ন গ্যালন জল রোমে সরবরাহ কবা হইত। এইরূপ ১৪ পাঁরবাহের 

ধ্বংসাবশেষ অদ্যাঁপ এই প্রাচশন বাবস্থার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ফ্রাণ্টিনাস্ (৪০-১০৩) 49৫ 
01175 11)1)15 10))16% নামক গ্রন্থে এইসব পাঁববাহের বর্ণনা খলপবদ্ধ কিয়া 1গয়াছেন। 

১০৮। রোমের প্রধান ক্লোসয়ের নক্সা। 

মৃতদেহ কবরস্থ করা, রাস্তাঘাট পাঁরচ্কার রাখা, জল সরবরাহ প্রভৃতি বাপারে রোমক 
রাষ্ট্রপাতিরা বহ; প্রাচীনকাল হইতেই নানাবধ আইন প্রণয়ন করেন। মুমূর্ষু গর্ভবতী 
নারীর [শশুর জীবনরক্ষার্থ তদ্ব্রোপচারের সাহায্যে গর্ভ উন্মুক্ত কারবার বিধান রোমক 
আইনে বহু প্রাচীনকাল হইতে দজ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস জাীলয়াস্ সিজার এইভাবে 
জল্মগ্রহণ কারয়াছিলেন এবং ইহার স্বারক হিসাবে এই অস্দ্রোপচারের নাম আজও 'সজারীষ 
অস্রোপচার নামে পারিচিত। 

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে মহান দায়িত্ব আছে রোমক রাম্ট্রপাঁতদের এ বিষয়ে 
[বশেষ অবাহত দেখা যায়। রোমক সাম্নাজোর গোড়াপত্তন হইতেই সরকারী চিকিংসক 
[নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমক সরকারী চাকংসকদের বলা হইত আকয়ানি 
(27000500) 1 প্রথমে অবশ্য কেবল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের চাকংসার জন্য সরকারণ 
চাকংসক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; পরে এই বাবস্থা সম্প্রসারিত কাঁরয়া জনসাধারণকেও 
সরকারধ 'চাকংসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আনুমাঁনক ১৬০ খুশচ্টাব্দে সম্মাট 
এণ্টোনিনা্ এক আইন প্রণয়নের দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন যে, সরকারী চিকিৎসকদের দাঁরদু 
জনসাধারণের চিকিৎসা করা কর্তব্য। সম্রাট জাস্টানয়ান ধনশর চিকিৎসা অপেক্ষা দাঁরছ্রের 
-চাকৎসায় আঁধকতর যক্রবান ও মনোযোগশ হইতে সরকরী চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন। 



ষ্পীযো ২১৭ 

মানাঁচত্রে সৈন্যবাহিনীর চলাচলের উপযোগণ প্রধান প্রধান রাস্তাঘাট দেখানো আছে; প্রাতদিন 
কতদ্র রাস্তা আতক্রম করা সম্ভবপর দাগ কাঁটযা তাহাও 'নার্দষ্ট হইয়াছে । তারপর 
রাস্তা চিহ/ত কারবার জন্য এবং কোন একট ননার্দন্ট স্থান হইতে দূরত্ব বৃঝাইবার উদ্দেশ্যে 
প্রধান প্রধান রাস্তার উপর নানাবূপ স্মারক-স্তম্ভ 'নার্মত হইয়াছিল। স্মারক-স্তম্ভের গায়ে 
দূরত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য খোদাই করা থাঁকত। যেমন অতুন হইতে রোম যাইবার 
পথে ওতাসয়োদুরাম্ অধুনা 'ওক্েের'), বোনোনিয়া (অধুনা 'বোলোনা') ও িউটিনা 
(অধুনা 'মোদেনা') প্রভাতি স্থানে এইর্প স্তম্ভ 'নার্মত হইয়াছিল। কালসহকারে ইহাদের 
আঁধকাংশই এখন 'নাশ্হ! হইয়াছে। স্তম্ভ ছাড়া দূরত্ব-জ্ঞাপক প্রস্তরখণ্ডেরও ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়া যাষ। বেলাজয়াম, ল:ক্সেমৃবুগ্গ, ভ্যালোন্সিযা প্রভাতি স্থানে এই ধরনের 
প্রস্তরথণ্ডের আঁস্তত্ব উদ্ঘাঁটিত হইয়াছে। ১৭২৫ থীজ্টাব্দে উইল্ট:-শায়ারে প্রাপ্ত রোমক 
আমলের একি তলের থালার চারিধারে ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে অবাস্থত কতকগুলি স্থানের 
নাম আঁঙ্কত দেখা যায়। 

মানচিত্র ছাড়া পর্যটকদের সাবধার জন্য তখনকার দিনে এক ধরনের গাইড বই প্রচালত 
ছিল। ইহাতে পথ-ঘাটের নাম, পথের ধারে অবাস্থত বিভিন্ন গ্রাম ও নগরেব নাম, তাহাদের 
দূরত্ব ইত্যাদ প্রযোজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লাপবদ্ধ থাঁকিত। এমন ি সমগ্র রোমক সামাজোর 
রাস্তা-ঘাটের খঃটিনাঁট বিবরণ লাঁপবদ্ধ করিয়া এইরূপ গাইড বইও রাঁচত হইয়াঁছল। 
ল্যাঁটন ভাষায় এজাতীয় গাইড বইকে বলা হইত 1117177117701701010. | খুশজ্টাব্দ 

তৃতীয় শতাব্দীতে রাচত 111)1617)1111) ,17110171111 এইরূপ একটি জনাপ্রয় গাইড বই। 

পথ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্য একান্ত কাঁরয়া তীর্থষযাীদেব সাবধার্থ আর এক ধরনের 
পুস্তকের কথাও জানা যায়। বোরো হইতে জেরুজালেমে যাইবার উপায় সম্বন্ধে ৩৩৩ 
খুইচ্টাব্দে লিখিত 1177071071187 17৫80710150 পুস্তকাটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।* 

এই ত গেল রোমক আমলে সাধারণভাবে ভৌগোলিক জানের কথা। এই সময় অঙ্প 
কয়েকজন প্রাথথতযশা ভৌগোলিকদের কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জানা যায় সে সম্বষ্ধে কিছু 
বলা প্রয়োজন। স্ট্রাবো, পম্পোনয়াস্ মেলা ও ক্লাডয়াস্ টলেমী রোমক আমলের অন্যতম 
বাশম্ট ভৌগোলিক। তল্মধ্যে টলেমীকে শুধু রোমক আমলের কেন সমগ্র প্রাচীনকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক বাঁললেও অত্যুন্ত হয় না। 

স্মাবো জেম্ম-খুণঃ পঃ ৬৩ অব্দ) 

এঁসয়া মাইনরে পণ্টুসের অন্তর্গত আমাসিয়ার আঁধবাসা স্ট্রাবো জাতিতে গ্রশক। তাঁহার 
(960£76179 প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভৌগোঁলক গ্রল্থ, _-010 7105 17019070200 
01 11) 01020 50161800 1101) 210010910 1175 1610 03 1 আশ্চর্যের বিষয় 

এই যে, স্্রাবোর ভূগোল রোমকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। এমন ক প্লিনিও এই 
পুস্তকের কথা জানতেন না। প্স্তকাঁট প্রথম প্রকাঁশত হয় পন্টুস হইতে। সম্ভবতঃ 
এই কারণে রোমকদের মধ্যে গ্রন্থটির প্রচার ঘটে নাই। কন্স্তাঁন্তনোপ্ল্ স্থাপিত হইবার 
পর হইতে স্ট্াবোর পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ইহাও জানা যায় যে, বাইজা্টিয়ামে 
তাঁহার পুস্তক সবশ্রেম্ত ভূগোলের গ্রচ্থ 'হসাবে পারগণিত হইত। রেণেশাঁসের সময় 
বাইজাশ্টিয়াম্ হইতে পশ্চিম ইউরোপে স্ট্রাবোর খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। 

ল্টাবোর ভূগোল £ সতেরো খন্ডে 06০9£721)/9 রাঁচত। প্রথম দুই খণ্ড উপরমণিকা- 

৯ 001791165 5117660, 77০1 71420 10 50227106, 8:70651 07717, 1928 7 0. 44 

15700010248 77711277770 7 4508190” শীর্ষক প্রবন্ধে চষ্টব্য। 
৩৮ 



২৯০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

সংখ্যাও খুব বেশী 'ছল বাঁলয়া মনে হয় না। ২০০ খুনষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গো ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে র্ধ হইয়া যায়। 

প্রাচীন গ্রপক চিকিংসা-বিজ্ঞানের তানই শেষ প্রদীপ; ইহা নির্বাপত হইলে ইউরোপ খণ্ডে 

এই বিজ্ঞানের উপর বহু শতাব্দীর জন্য অন্ধকার নামিয়া আসে। 

রোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা 

ব্যান্তগত গবেষণার দিক হইতে রোমকরা 'চাকৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের 

পাঁবচয় না দিলেও পূর্তাবদ্যা্বশাবদ রোমকজাতি তাহাদের অপূর্ব সংগঠন-দক্ষতাবলে 

পরোক্ষভাবে ঠিকৎসা-বাবস্থার যে প্রভূত উন্নতি সাধন কায়াছল তাহা অনস্বাকার্য। 

জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থার তাহারাই প্রথম উদ্ভাবক। নাগারকদের স্বাস্থ্যরক্ষার 

প্রযোজনীয়তা স্বরণ রাখিয়া রোমক পূতঁবদ্যাবশারদেরা নগর, গৃহাঁদ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, 

ক্প খনন প্রভৃতি কার্যের পরিকল্পনা রচনা কারত। স্বাস্থ্-প্রীত রোমকদের একর.প 

জাতীষ বিশেষত্ব বাললেও অত্যান্ত হয না। খু পৃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে টারকুইনদের সময়েই 
রোমে ময়লা জল নিকাশের জন্য মাটর নশচে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। ভূগর্ভস্থ এইরূপ 
ন্দমার ল্যাটন নাম ০1০9০9০ | ক্লোঁসয়ের প্রধান শাখাটি অদ্যাঁপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
রোমের প্রধান ক্লোসয়ের একটি নক্সা চিত্রে দেখানো হইল। ্যাকুইডাক্ট বা পাঁরবাহের 
সাহায্যে সমগ্র রোমে পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিহাসপ্রীসদ্ধ। পাঁরবাহের সাহায্যে প্রত্যহ 
তিন শত মালিয়ন গ্যালন জল রোমে সরবরাহ কবা হইত। এইরূপ ১৪ পাঁরবাহের 

ধ্বংসাবশেষ অদ্যাঁপ এই প্রাচশন বাবস্থার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ফ্রাণ্টিনাস্ (৪০-১০৩) 49৫ 
01175 11)1)15 10))16% নামক গ্রন্থে এইসব পাঁববাহের বর্ণনা খলপবদ্ধ কিয়া 1গয়াছেন। 

১০৮। রোমের প্রধান ক্লোসয়ের নক্সা। 

মৃতদেহ কবরস্থ করা, রাস্তাঘাট পাঁরচ্কার রাখা, জল সরবরাহ প্রভৃতি বাপারে রোমক 
রাষ্ট্রপাতিরা বহ; প্রাচীনকাল হইতেই নানাবধ আইন প্রণয়ন করেন। মুমূর্ষু গর্ভবতী 
নারীর [শশুর জীবনরক্ষার্থ তদ্ব্রোপচারের সাহায্যে গর্ভ উন্মুক্ত কারবার বিধান রোমক 
আইনে বহু প্রাচীনকাল হইতে দজ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস জাীলয়াস্ সিজার এইভাবে 
জল্মগ্রহণ কারয়াছিলেন এবং ইহার স্বারক হিসাবে এই অস্দ্রোপচারের নাম আজও 'সজারীষ 
অস্রোপচার নামে পারিচিত। 

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে মহান দায়িত্ব আছে রোমক রাম্ট্রপাঁতদের এ বিষয়ে 
[বশেষ অবাহত দেখা যায়। রোমক সাম্নাজোর গোড়াপত্তন হইতেই সরকারী চিকিংসক 
[নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমক সরকারী চাকংসকদের বলা হইত আকয়ানি 
(27000500) 1 প্রথমে অবশ্য কেবল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের চাকংসার জন্য সরকারণ 
চাকংসক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; পরে এই বাবস্থা সম্প্রসারিত কাঁরয়া জনসাধারণকেও 
সরকারধ 'চাকংসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আনুমাঁনক ১৬০ খুশচ্টাব্দে সম্মাট 
এণ্টোনিনা্ এক আইন প্রণয়নের দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন যে, সরকারী চিকিৎসকদের দাঁরদু 
জনসাধারণের চিকিৎসা করা কর্তব্য। সম্রাট জাস্টানয়ান ধনশর চিকিৎসা অপেক্ষা দাঁরছ্রের 
-চাকৎসায় আঁধকতর যক্রবান ও মনোযোগশ হইতে সরকরী চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন। 



পম্পোনিয়াস মেলা ২৯৯ 

মুস্তা প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় বিলাস-সামগ্র। তারপর গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও যথেছ্ট, 
সে তুলনায় বন্য জন্তু দৃষ্প্রাপ্য। ইহাই এই মহাদেশের সাধারণ বর্ণনা।” (দ্বিতীয় খণ্ড) 

স্টাবোর ভূগোলের সবি এইরূপ দৃষ্টভঙ্গণী 'বদ্যমান। তাঁহার ভূগোলের কেন্দ্ুীয় 
আলোচ্য বিষয় মনষ্যজাত। মন্ষ্যজাতির আশা-আকাক্ক্ষা, পতনোত্যু্থান, এক কথায় তাহার 

বচিন্র হীতহাস, পৃথবীর নদ-নদী, 'গাঁর-উপত্যকা, জঙ্গল, সমতল উর্বর ভুমি, মরুড়ুম, 
জলবাযু প্রভাতি নৈসা্ক কারণে কিভাবে প্রভাবত হইয়াছে, স্ট্রাবো সেই কথা ভতশব দরদের 
সাহত তাঁহার বশ্বাবশ্রুত গ্রন্থে লাপবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

পম্পোনিয়াস মেলা 

পম্পোনিয়াস্ মেলার জল্মভূমি স্পেন। খীজ্টীয় প্রথম শতকে তান জাঁবিত 'ছিলেন। 
সাধারণভাবে সমগ্র পঁথবীর ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে তিন আলোচনা কারয়াছেন। 
সর্বসাধারণের মধ্যে ভৌগোলিক জ্ঞান যাহাতে প্রসার লাভ কারিতে পারে, তাঁহার রচনার ইহাই 
[ছল মুখ্য উদ্দেশ্য। মেলার আধকাংশ তথ্য গ্রীক ভূগোল হইতে গৃহীত, ইরাটোস্থোনসের 
নিকট তিনি বিশেষভাবে খণী। তান প্রথমেই ধাঁরয়া লইয়াছেন যে, পাঁথবী একটি গোলক 

১১০। পাথবীর মানাচন্র_পম্পোনিয়াস্ মেলা। 

এবং ইহার ভূভাগ চতুর্দিকে মহাসমুদ্র-পারবোষ্টত। পাঁথবীর উপারভাগকে তান পাঁচ 
বাঁশষ্ট মণ্ডলে ভাগ করেন। মধ্যবতর্দ মন্ডল সূর্যতাপে বিদগ্ধ এবং বাসের অযোগ্য; 
অসম্ভব শৈত্যের জন্য উত্তর ও দাঁক্ষণের প্রান্তবতর্শ গস্ডল দুইটিও বাসের অনুপযুক্ত; 
গ্রণত্মমন্ডল ও হিমমণ্ডলের অন্তত নাতিশশতোফ মণ্ডল দুইটি কেবল বাসের উপযোগণী 
এবং এই দুই অঞ্চলেই পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্োর বাস। পাঁথবীর যে গোলার্ধে আমাদের 
বাস তাহা মহাসমদদ্র-পরবেষ্টিত। এই মহাসমদদ্র হইতে চারটি প্রধান সাগর বা উপসাগর 
ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছে; উত্তরে ক্যাসৃপিয়ান সাগর, দাক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও 
লোহত সাগর এবং পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর এইরুপ চারটি সাগর । মেলার আঁঞ্কিত মানাচন্রের 
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একটি নমুনা দেওয়া হইল; ইহা যে প্রধানতঃ ইরাটোস্থেনিসের মানচিত্র অবলম্বনে রচিত 
২২৫ পচ্টায় প্রদত্ত মানচিত্রের সাঁহত মেলার মানচিত্র তুলনা করলেই তাহা অনায়াসে বুঝা 
যাইবে। 

সাগরের কথা শেষ করিয়া মেলা ইউরোপ, আফ্রিকা, ও এঁসিয়া মহাদেশের বর্ণনা 
কারয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত এই তিন মহাদেশের সীমারেখা প্রাণধানযোগ্য। মেলার মতে 
ইউরোপ ও এীঁসয়ার সীমারেখা নিদেশি কাঁরতেছে তানে বা (অধুনা) ডন নদণ, মেওটিস হ্্দ 
বা আজব সাগর এবং ইউীক্সন বা কৃফসাগর। আঁফ্রকা ও এসয়াকে গিভন্ত কাঁরয়াছে নগলনদ। 
তারপর একা এসিয়ার আয়তনই ইউরোপ ও আফ্রিকার মিলিত আয়তনের সমান। ভূমধ্য- 

হিদ্পাঙগিয়। 

১১১। পশ্চিম ইউরোপের মানচিত্র ট্যোসিটাসের বর্ণনা অবলম্বনে )। 

সাগরাঁয় অঞ্চল ও রোমক সাম্রাজ্যের ভৌগোঁলক সংস্থান তান বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: 
কিচ্তু এই গণ্ডীর বাহিরে যতই দূরে তান িগয়াছেন বর্ণনা ও তথ্যের দাঁরদ্যু ততই প্রকট 
হইয়া দেখা 'দিয়াছে। এমন কি মধ্য ইউরোপের ভূগোলও তিনি সন্তোষজনক ও নি্ভূলভাবে 
বর্ণনা কারবার চেষ্টা করেন নাই। এই শ্রী প্রায় প্রত্যেক রোমক লেখকদের মধ্যেই দেখা যায়। 
ট্যাসিটাস্ ও প্লিনির বিশ্বাস ছিল যে, স্পেন ইংল্যান্ডের পশ্চিমে এবং িরেনীজ পর্বতশ্রেণী 
উত্তর-দাক্ষণে অবাস্থত। 

কাডয়াস উলেমশ 

গ্রীক জ্যোতিষ ও গাঁণতের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লাডয়াস্ টলেমীর সাঁহত পূর্বেই আমাদের 
পারচয় ঘাঁটয়াছে। জ্যোতিষ ও গাঁণতশাচ্তের মত ভূগোলে, বিশেষতঃ গাাতক ভূগোলে, 
[তানি অপূর্ব প্রাতভার পাঁরচয় 'দিয়াছেন। ভৌগোলিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি জ্যোতার্বদ- 

. শহসাবে তাঁহার খ্যাঁত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যন নহে। 41752265% পরবতণ কালের 
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জ্যোতষাঁয় গবেষণা ও চিন্তাধারাকে যেরূপ প্রভাবিত কাঁরয়াছল, সেইরূপ পরবত কালের 
ভূগোল-বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতকে প্রভাবিত কাঁরয়াছিল তাঁহার ০%/৫৫ 0 0৫0৫71)/) । 
ভূগোলকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইবার প্রধান কাতিত্ব টলেমণর। 

অক্ষাংশ ও দেশাচ্তরের সাহায্যে মানাচন্র রচনাঃ অক্ষাংশ ও দেশান্তয়ের সাহায্যে 
ভূপৃন্ের যে কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান 'নর্দেশ কাঁরয়া মানাচন্র রচনা করা টলেমগর 
ভুগোলের বিশেষত্ব। টলেমীর তিন শত বংসর পূর্বে বিখ্যাত জ্যোতীর্বদ- হিপার্কাস্ অবশ্য 
এই পদ্ধাততে ভূগোল আলোচনা ও মানাঁচত্র প্রস্তুত করিবার পবামর্শ দিয়াছলেন। কিন্তু 
পাঁথবীর আঁধকাংশ স্থানেরই অক্ষাংশ ও দেশান্তর জানা না থাকাষ 'হিপাকাসের পরামর্শমত 
মনচিন্ন রচনা সম্ভবপর হয় নাই। টলেমীর কিছু পূর্বে মোরনাস অব্ টায়ার নামে এক 
উৎসাহী ভৌগোলিক 'হিপার্কাসের পদ্ধাত অনুসারে মানাচন্র রচনায় উদ্যোগ হইয়াছলেন। 
অক্ষাংশ ও দেশান্তব জানা না থাঁকবাব অসুবিধা মৌরনাস্ও ভোগ করেন; তদ্পাঁর এই দুই 
মাপ 'ির্ণয় কারবার ভাল কোন উপায়ও তাঁহার সময়ে জানা ছিল না। সুতরাং পর্যটকের 
ভ্রমণ-কাহনী, পথ-ঘাটের বিবরণ প্ররীতি অবলম্বন কাঁবযা তান পাঁথবীর 'বাভন্ন 
স্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তব একরূপ অনুমান করিয়া লন এবং সেই অনুমান অনুসারে 
হপার্কাসের পদ্ধতিতে পাঁথবীব মানচিত্র রচনা করেন। এই ধৈর্য ও প্রচেষ্টা রীতিমত 

অক্ষবেখ| স্মেক 

কূমেক 

১১২। নিরক্ষরেখা, অক্ষরেখা ও মধ্যরেখার সাহায্যে 
মানাচলাৎ্কন পম্ধাতি--উলেমশ। 

প্রশংসার যোগ্য। দ:ঃখের বিষয় মেরিনাসের নিজস্ব রচনা ও গ্রন্থাবলশীর সমস্তই অবল,প্ত 
হইয়াছে; তাঁহার এই প্রচেম্টার কথা জানা যায় টলেমীর লেখা হইতে । তারপর টলেমপ্র নিজেও 
হিপার্কাস্ ও মৌরনাসের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কাঁরয়া ভৌগোলিক গবেষণায় ব্রতণী হইয়া- 
ছিলেন। অনেকে মনে করেন, টলেমশীর ভূগোল মোরনাসের আরব্ধ গবেষণার সম্প্রসারণ মার়। 
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তিনি নিজেও বহ্ স্থানে মৌরনাসের কথা উল্লেখ কারয়া এই ভৌগোলিকের প্রতি তাঁহার নিজের 

ধণের কথা অকপটেই স্বীকার কারয়াছেন। কিল্তু এই কথা সত্য নহে যে, টলেমীর ভূগোল 

মোরনাসের প্রচেষ্টার সম্প্রসারণ মান্র। তানি পূর্ববতাঁদের অসম্পূর্ণ ও অসংলগন কাজকে 

সম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিযাছিলেন। অক্ষাংশ ও দেশান্তরের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
পাঁথবশীর এবং পৃথক ও বিশদভাবে পাঁথবীর 'বাঁভন্ন অঞ্চলের মানাঁচ প্রস্তুত কাঁরয়া 
ভূগোলকে তিনি সঠিক পথে পাঁরচালনা করিয়াছিলেন। 

টলেমশ নিরক্ষরেখা ও নিরক্ষরেখার সমান্তরালভাবে আঁঙ্কিত অনেকগ্যাল অক্ষরেখার 
পারকজ্পনা করেন। এইসব অক্ষরেখার একাঁট গিয়াছে উত্তরে থিউলের মধ্য 'দিয়া, একটি 
রোড্স্ দ্বীপের কাছ দিয়া, একটি মেরোর উপর দিয়া ইত্যাদ। নিরক্ষরেখাকে তিনি আবার 
৩৬০ ভাগে (৬০০ ডিগ্রীতে) বিভন্ত করেন। নিরক্ষরেখাকে (60207) লম্বভাবে ছেদ 

করিযা সৃূমের্ ও কুমেবুর মধ্য দিয়া পাঁথবীকে আচ্ছাদন কাঁরয়া রাঁহয়াছে, এইরূপ কতকগদাল 
বৃত্ত বা মধ্যরেখা (0611019) তিনি কঙ্পনা করেন। দেশান্তর 'নর্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে 
মধ্যরেখাটি ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের নিকট দিয়া গিযাছে তাহাকে তান প্রথম মধ্যরেখা ধায়া 

879৮8808640 ৩ 20424420044% 
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১১৩। অক্ষাংশ ও দেশান্তর অবলম্বনে আঁঞ্কত গ্নেট বৃটেনের মানাচন্র_টলেমশ। 

লন। এইখানে আর একটি প্রশ্ন আছে। পাঁথবধীর উপারভাগ সমতল নহে, ইহা গোলাকার। 
অথচ মানাচিত্র আঁকিতে হইবে একাঁটি সমতল কাগজ বা অনুরূপ কোন বস্তুর উপর। কুতরাং 
একটি গোলকের উপর অক্ষরেখা, মধ্যরেথা প্রভাতি যেভাবে টানা যায়, সমতল কোন ককতুর 
উপর তাহা টানতে হইলে ভিশ্ন পম্ধাত অবলম্বন কারতে হইবে। টলেমশ-প্রস্তাবত 
পদ্ধাততে মানচিন্ের মধ্যপ্থলে পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটি সরল রেখা আঁকয়া তাহার দ্বারা 
নিরক্ষরেখা বুঝানো হইত। তারপর সুমের্ অথবা কুমেরুকে কেন্দ্র করিয়া আঁক্কিত বৃত্তাংশের 

. মাহাযো অক্ষরেখা এবং সুমেরু বা কুমেরু হইতে নিরক্ষরেখার উপর প্রাক্ষস্ত সরল রেখার 



উলেমী ৩০৩ 

দ্বারা মধ্যরেখা নির্দন্ট হইত (১১২নং চিন্র)। এইভাবে নিরক্ষরেখা, অক্ষরেখা ও মধ্যরেখার 
এক জটিল কাঠামো প্রস্তুত কাঁরয়া টলেমী পাঁথবর মানাঁচন্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। 

পাঁথবীর 'বািভম্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যের একান্ত 
অভাব মোরনাসের মত টলেমীর প্রচেষ্টাকেও বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছিল। বাধ্য হইয়া 
টলেমীকেও তাই পর্যটকদের ভ্রমণ কাহনী ও পথ-বৃত্তান্তের উপর নির্ভর কারতে হয়, ফলে 
একই কারণে তাঁহার পক্ষেও নির্ভরযোগ্য মানচিত্র রচনা করা একর্প অসম্ভব হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। তারপর তিনি আর একটি মারাত্মক ভুল করিয়া বসেন পাথবণর পাঁরাঁধর মান 
নির্ধারণ ব্যাপারে। ইরাটোস্থোনস্ পৃথিবীর পাঁরাধ নিয় করিয়াছিলেন ২৫০,০০০ 
জ্টাডয়া; পোসিডোনয়াস্ ইহা নির্ণয় করেন ১৮০,০০০ ন্টাডয়াতে। যে কোন কারণেই 
হউক টলেমী পোসিডোনিয়াস কর্তৃক নিত পাঁথবীর পাঁরীধির ভুল মাপ ১৮০,০০০ 
স্টাঁডয়া বো ১৮,০০০ ভৌগোলিক মাইল) গ্রহণ করেন। ইহাতে এক এক 'চিগ্রণ অক্ষাংশের 
বা দেশান্তরের দূরত্ব দাঁড়াইল ৫০০ স্টাঁডয়া; আসলে ডিগ্রী প্রাত এই দূরত্ব ৬০০ জ্টাডিয়া। 
এইর্পে পাঁথবীর পারধির ক্ষ,দ্রুতর মান গ্রহণ কারবার ফলে মানচিত্রে পঁথবশর এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হইল। এই ভুলের জনা এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষাংশ ও দেশান্তরের প্রকৃত মাপ জানা না থাকায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাত 
অবলম্বন করা সত্তেও টলেমীর মানচিন্র স্থানে স্থানে এক আত অদ্ভূত ও অস্বাভাবক আকার 
ধারণ কারয়াছে। উপারউত্ত পদ্ধাঁত এবং টলেম-প্রদত্ত অক্ষাংশ ও দেশান্তর অবলম্বন করিয়া 
গ্রেট বৃটেনের মানচিত্র অঙ্কিত হইলে তাহার কিরূপ চেহারা হইয়াছিল ১১৩নং চিত্রে তাহা দুষ্টব্য। 
স্কটল্যান্ড ইংলশ্ডের মাথার উপর সোজাভাবে অবস্থান কারবার পাঁরবর্তে পৃবশদকে সম্পূর্ণ 
হেলিয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ স্কটল্যান্ডের অক্ষ ইংলশ্ডের অক্ষের সাঁহত সমান্তরালভাবে থাকিবার 
পাঁরবর্তে একাঁটি সমকোণ উৎপন্ন করিয়াছে । 

উত্তর ও দক্ষিণে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে পাথবীর স্থলভাগের বিস্তীত টলেমখ নির্ধারণ 
করেন। পুববিতাঁ গ্রীক ভৌগোলিকদের অনুমান ও অভিজ্ঞতা যাচাই কাঁরয়া 'তাঁন থিউলকে 
পৃথিবীর ভূখণ্ডের সর্বোন্তর সীমা মনে করেন। স্কটল্যাপ্ডের কিছু উত্তর-পূর্ব আধুনিক 
জেটল্যান্ড দ্বীপকে প্রাচীনকালে িউল বলা হইত। এই থউলের অক্ষাংশ টলেমধর হিসাবে 
৬৩০ ডগ্রী এবং ইহার সাহত অধুনা নিণাঁতি অক্ষাংশের পার্থকা খুব বেশশ নহে। সেইরূপ 
দক্ষিণে স্থলভাগের সবশেষ সীমারেখা তান টানেন ইথিওপিয়ার আফ্রিকা) আঁগাসম্বা 
নামক স্থানে; বিষুবরেখা হইতে ধবিলে আঁগাঁসম্বার অক্ষাংশ প্রায় ১৭০ ডিগ্রশ। সৃতরাং 
থিউল হইতে আগাসম্বার দূরত্ব হইতেছে ৮০০ 'ডিগ্রশ বা ৪০,০০০ জ্টাভিয়া (8,০০০ 
মাইল)। উত্তর-দক্ষিণে ইহাই স্থলভাগের ব্যাপ্তি। পূর্বে ও পাশ্চমে ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি নির্ধারণ 
কারবার উদ্দেশ্যে টলেমী ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জকে পশ্চিমের সর্বশেষ সশমা এবং চশনদেশের 
অন্তর্গত সৌর নামক স্থানকে দুরপ্রাচ্যের শেষ সীমা মনে করেন। মোরনাস্ ক্যানারণ 
্বীপপৃঞ্জ হইতে সৌরর দূরত্ব ৯১,২৮০ জ্টাডয়া নির্ণয় কাঁরয়াছলেন; টলেমধর গপনা 
অন্বযায়ী এই দূরত্ব হইল ৭০,৯০০ জ্টাঁভয়া (৭০৯০ মাইল)। মোটামুটিভাবে পৃথিবশর 
স্ঘলভাগের বিস্তৃতি দৈর্ঘে ৭,০০০ মাইল ও প্রস্থে ৪,০০০ মাইল, টলেমশবর সময় 
ভৌগোলিকদের এইরূপ ধারণা ছিল। 

হোমারের কাল হইতে গ্রীক ভৌগোলিকদের এইরূপ এক ধারণা বঙ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল 
যে, পৃখিবীর স্থলভাগ চতুর্দিকে মহাসমদ্রের দ্বারা পাঁরবোন্টিত। 1হরোডোটাস,, 
ইরাটোস্থোনস্, পম্পোনিয়াস্ মেলা প্রমুখ প্রায় প্রত্যেক ভৌগোলিকই সসাগরা পৃথিবীর 
পারিকম্পনায় আস্থাবান 'ছিলেন। একমার হিপার্কাস্ এর্প মতবাদের প্রাতবাদ করিয়া 
বালয়াছিলেন বে, তাঁহার সময় পস্ত জ্ঞাত ভূথশ্ডের সীমার বাহিরেও অপারচিত ভূখণ্ডের 
আঁ্তত্ব সম্ভবপর। উলেমী হিপার্কাসের এই উত্তিতে বিশ্বাপশ গছিলেন। তিনি এক জারগায় 



৩০0৪ বিজ্ঞানের ইীতহাস 

লাখিয়াছেন, ইউরোপের পূর্বাঞ্চল ক্রমাগত উত্তরদিকে প্রসারত, এসিয়া মহাদেশ উত্তরে, পূর্বে 
ও দাঁক্ষণ-পূর্বে বেপরোয়াভাবে বিস্তৃত হইযা কোথায় যে শেষ হইয়াছে তাহা 'ন্ণয় করা 
সহজ নহে এবং আঁফ্রকাও আনার্দিষ্টভাবে দাঁক্ষণে, দাঁক্ষণ-পশ্চিমে ও দাঁক্ষণ-পর্বে প্রসারত। 
দাক্ষণে ও দাঁক্ষণ-পূর্বে আফ্রিকার এই বিস্তীত অনুমান কারবার ফলে টলেমখর মানাচনে 
এই মহাদেশের একাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এসয়াকে প্রায় স্পর্শ কারবার কথা। সে ক্ষেত্রে ভারত 
মহাসাগর একটি বিরাট হ্রদে পর্যবাঁসত হইয়া পড়ে এবং আফ্রিকা ও এসয়ার ভটরেখা এক 
আতি অদ্ভূত আকার ধারণ করে। তারপর পূবাদকে এঁসয়ার বরাট বিস্তাত অনুমান 
কারবার ফলে টলেমীর গণনায় অতলান্তিক মহাসাগরের প্রস্থ দাঁড়ায় মান্র ৫০০ গড়িগ্রধ বা 
২,৫০০ মাইল। অতলাঁম্তক মহাসাগরের এইরূপ স্বঙ্গপ বিস্তাতির অনুমান স্মরণ কারয়াই 
কলম্বাসের দঢ় প্রত্যয় জীন্ময়াছল যে, এই মহাসাগর দুরতিক্রমণীষ নহে এবং ইহা আতক্রম 
কারিতে পাঁরিলেই চীন, ভারতবর্ষ প্রভাতি আশ্চর্য দেশে পেশছানো যাইবে। 
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টলেমী আগাগোড়া গাঁণত ও জ্যোতিষের পারপ্রোক্ষতে তাঁহার ভূগোল রচনা কারযাছেন। 
তাই (৮৫ 109 06০£1%1)/) তে বিভন্ন দেশের বর্ণনা, তাহার জলবায়ু, প্রাকীতিক 

সম্পদ, জাঁত-পারিচয় প্রভীত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিতান্তই খাপছাড়াভাবে আলোচিত দেখা 
যায়। এই ব্যাপারে তান স্ট্রাবোর ঠিক 'িপরাঁতি। নদী-সম্পদ, পাহাড় ও পর্বতমালার 
সংস্থান ইত্যাঁদ সম্বন্ধে স্টাবো সর্বদা সজাগ ও সচেতন; তাঁহার মতে এই প্রাকীতিক সম্পদ 
ও বৈচিন্নাই দেশের ভৌগোলিক বোশষ্ট্য। পক্ষান্তরে টলেমশ এই বিষয়ে একেবারে উদাসধন। 
গল দেশের ভূগোল আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার গুরুত্বপূর্ণ নদীগ্ঁলর কথা 'তাঁন উপেক্ষা 
করিয়াছেন; এমন কি রাইন নদীর বড় বড় উপনদীর একাঁটর কথাও গতাঁন উল্লেখ করেন নাই। 

এইসব ন্ুটী-বিচ্যাতি সত্তেও টলেমী প্রাচীনকালের অগ্রাতিদ্বন্দ্ী শ্রেষ্ঠ ভৌগোলক। 

আট খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট গ্রশ্থে তানি প্রাচীন ভৌগোলিক জ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন 
কাঁরয়াঁছলেন, ভূগোলকে বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে প্রাতাক্ঠত কাঁরয়াছলেন। 
এই ভূগোল পণ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ল্যাটন ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন ম'পোঁলয়ে 
বশ্বাবিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার গিয়াকোমো এঞ্জেলো। ১৪৭২ খশচ্টাব্দে ইহা সর্বপ্রথম মাদ্রুত 
হয় বোলোনা হইতে । কলম্বাস এই মুদ্রিত ল্যাটিন সংদ্কবণের এক খণ্ড অধযযন করিবার 
সষোগ পাইয়াছলেন। 

৭.৭। ল্যাটিন ইউরোপে অন্ধকার ষগের কয়েকজন বিজ্ঞান ও দাশশীনক 

খঁচ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন ও টলেমীর পর একমানত গাঁত ছাড়া [বিজ্ঞানের 
অন্যান্য বিভাগে গবেষণা ইউরোপে দেখা যায় না। এই সময়ের জ্ঞান-চর্তা প্রাচীন প:থিপত্রের 
নানাষিধ টাকা ও ব্যাখ্যা রচনার মধ্যেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
কয়েকজন দ্বিতীয় ক তৃতীয় শ্রেণীর দার্শীনকের প্রচেম্টা ব্যতশত এ যুগে লিপিবদ্ধ করিবার 
মত কিছুই নাই। তথাঁপ ইউরোপে অন্ধকার যুগে চাঁরাদকে জ্ঞান-চর্চার নিদার্ণ অবহেলার 
মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা বিদ্যাজনের ক্ষেতে ফেটুকু উৎসাহ সচ্টি কারতে 



ইউরোপে অন্ধকারষগের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও দার্শীনক ৩০৫ 

তাঁহীরা প্রয়াস পাইয়াছলেন, ক্ষ্র হইলেও তাহার মূল্য বড় কম নহে। দুষোগ্ের রাত্রিতে 
নির্বাণোল্মুখ দুর্বল দীপাশিখাকে তাঁহারাই তো শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসসিয়াছিলেন। 

ক্যালসিঁডিয়াস্ চেতু্ শতাব্দীর প্রথমভাগ) 
নিও-স্লেটোনজ্মৃকে মধ্যযুগে জনাপ্রয় করিয়া তুলিবার মূলে ক্যালাসাঁডয়াসের প্রয়াস 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ল্যাটিন ভাষায় স্লেটোর 7146145 গ্রন্থের এক ভাষ্য তিনি প্রস্তুত 
করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে আযপিউলিয়াস্ কর্তৃক অনাদিত :12/160115-এর এক সংস্করণের 
উপর ভাত্ত করিয়াই এই ভাষা প্রধানতঃ রচিত। এই ভাষ্ের গুব্ত্ত এই যে, মধ্যযুগে প্রায় 
দ্বাদশ শতাব্দীর শৈষভাগ পর্যন্ত বিদ্বংসমাজে স্লেটোর পাঁরচয় ঘটিয়াছিল একমানু 
ক্যালসাঁডয়াসের ভাষ্যের মাধামে। জ্যোতিষ সম্বন্ধেও তাঁহার কিছ ব্যুংপাত্ত ছিল। 

ম্যাক্রোবিয়াস্ (৩৯৫-৪২৩) 

নিও-স্লেটোনিষ্ট ম্যাক্রোবিয়াসের খ্যাতি প্রধানতঃ দুইখানি গ্রন্থের উপর প্রাতান্ঠিত__ 
50114710116 ও সসেরো কতৃক রচিত ১০1)1)111)7 501)10)715 উপর একখানি টশকা। 

নিও-স্লেটোনিজ্মের আলোচনা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে প্রসঙ্গত পদার্থাবদ্যা, জ্যোতিষ, 
ভূগোল ও গাঁণত সম্বন্ধীয় নানা বিষষ আলোচিত হইয়াছে। ন্যাক্রোবিয়াসের সময়ে সাধারণ 
শাক্ষিত সমাজের বান্তগণ কি ধবনের বৈজ্ঞানক জ্ঞান অন কাঁবতেন, এই পৃস্তক দুইটি 
তাহার এক উদাহরণ । 

মার্সপেলাদ্ এম্পিরকাস্ 

বর্দো-নিবাসী মার্সেলাস্ এম্পিবিকাস্ চাকৎসাবিদ্ ও ভেষজাবদ ছিলেন। চতুর্থ 
শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে তিন জীবিত ছিলেন। তাঁহার 4)৫ 
1160107701711$ ভেষজ ও চাঁকিংসাবিদ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক 
তথ্যেরও যেমন কিছ; কিছ; সমাবেশ আছে তেমান টোটকা, হাতুড়ে চিকিৎসা ও অনুরূপ 
কুসংসকারজনিত 1চকিৎসা-প্রণালীর বর্ণনার প্রাচুষেরও অভাব নাই। দ্রবাগুণ সংক্রান্ত বর্ণনা 
প্রসঙ্গে তান বহু উীদ্ভদের উল্লেখ কাবয়াছেন। 

প্রোক্লাস (৪১০-৪৮৫) 

নিও-প্লেটোনিক দার্শীনক প্রোক্রাস্ গাঁণতে ও জ্যোতিষে পারদ ছিলেন। ইউীক্রুডের 
£5/61071- এর উপর তান এক বিশদ টীকা রচনা করেন, এই টাকা প্রসঙ্গে তান এমন 
অনেক এঁতিহাঁসক তথ্যের সমাবেশ করেন যাহা গ্রীক জ্যঁমতির ইতিহাস বুবিবার পক্ষে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই এীতহাঁসক তথ্য এক্ষণে লুপ্ত ইউীডমাস ও জেগিনাসের গ্রন্থ 
হইতে গৃহীত। বক্ুরেখার নানা জ্যামিতিক প্রশ্ন লইয়া স্বাধীনভাবে তাঁহার কতকগুলি 
গবেষণারও উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর হিপার্কাস্ ও টলেমীর জ্যোতিষের তান এক 
মনোজ্ঞ উপক্রমণিকা লেখেন। এই উপক্রমাঁণকার বিশেষত্ব এই যে, জলঘাঁড়র সাহায্যে সূযেরি 
আপাত ব্যাস নির্ধারণ কারবার এক পর্ধাত, সূর্যের বলয়-গ্রাসের উল্লেখ এবং আরও কতকগুলি 
নৃতন বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, প্রোরাস্ শুধু একজন টঁকাকারই 
ছিলেন না, তাঁহার চিন্তারও যথেষ্ট মৌলিকতা ছিল। 

মার্টয়ানাস্ ক্যাশেলা (আনমানিক 9৭০ খুশচ্টাব্দ ) 

প্রোক্লাসের সমসাময়িক মার্টিয়ানাস্ ক্যাপেলা কার্থেজের গোঁরব। আনূমানক ৪৭০ 
খটম্টাব্দে রচিত তাঁহার 501)7£007 বা 106 77%1215 1277110106262 61 71610781 

৩৯ 



৩০৬ বিজানের ইীতহান 

££ ৫6 527161 0/8045 11601811845 71 70)67 বিম্বকোষের সাঁহত তুলনধয়। 

্রম্থটি গদ্যে ও পদ্যে র্চিত। নবম খণ্ডে বিভন্ত এই গ্রন্থের ১ম.ও ২য় খণ্ড রূপকাকারে 
লিখিত উপর্রমাঁণকা বিশেষ। পরবতাঁ সাত খণ্ডে যথারুমে ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, জ্যামিতি 
ও ভূগোল, পাটাগণিত, জ্যোতিষ এবং সঞ্গীত ও কাব্য আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের 
৮ম খণ্ডের জ্োতিষীয আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে এক অসম্পূর্ণ সূযকেন্দ্রীয় 
বিশ্বপাঁরক্পনার আভাস পাওয়া যায়। এই পাঁরকঙ্পনা সত্তেও তাঁহার ব্রহাপ্ড-চিত্ 
নিও-স্লেটোনিক দর্শনের ছাঁচেই গড়া। ক্যালাসডিয়া্ ও ম্যাক্রোবিয়াসের মত ক্যাপেলার 
রচনাও মধাযুগে বাপকভাবে পঠিত ও অধশত হইত। 

ইঁিডোর অব সোঁভিল (আনূমাঁনক ৫৬০-৬৩৬) 
প্রাথামক যুগের খাম্টান পাঁণ্ডতদের মধ্যে বৈজ্ঞানক বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ 

করিয়াছিলেন এর্প কাহারও নাম যাঁদ করিতে হয়, তাহা হইলে ইসডোরের নামই সর্বাগ্রে করা 
উঁচত। স্পেনের সেঁভিলে অথবা কার্তাজেনায় তাঁহার জন্ম হয় এবং আনমানিক ৬০০ 
খণীন্টাব্দ হইতে মতযাকাল পর্যন্ত তিনি সেঁভিলের [িশপের পদে প্রাতাম্ঠত ছিলেন। তাঁহার 
প্রধান গ্রন্থ £51710101011011611) 517)6 07121121177 111)11 2৫ মধ্যযুগীয় বিবকোষের 
আদশেই রাঁচত বটে, কিন্তু ইহাব আলোচনায় বৈজ্ঞানিক বিষযের প্রাঁত গর্ত্ব আবোপ [বিশেষ 
লক্ষণীয়। পাটীগণিত, সঙ্গীত, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ এই চাঁরাট [বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে 
তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ খনচ্টীয় ধর্মতত্বের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও মাঝে 
মাঝে বৈজ্ঞানিক বিষয়কে ধর্মতত্ব হইতে পৃথক করিয়া বিচার কারবার একটা চেষ্টা ইীসডোরের 
মধ্যে দেখা যায়।* বিজ্ঞানের দিক হইতে 077111/7-এর মূল্য অবশ্য কিছুই নাই, 
তথাঁপ সমসামীযক কালের বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতার কথা বিচার কালে ইসিডোরের এই বিজ্ঞান- 
প্রীতটকুই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইবে। ইসিডোরের আর একটি গ্রন্থ 1)৫ 1917116 1611177 
জ্যোতিষ, আবহতত্ব ও ব্রহম্ান্ডতত্ব লইযা [লাখত। মধ্যযুগে এই পুস্তকটির বিশেষ 
জনাপ্রয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

জ্িফানাস (৬১০-৬৪১) 
- সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই নামে দুইজন ব্যান্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। একজনের 

জন্মস্থান আলেকজান্দিয়া ও আর একজনের এথেন্স; উভয়েরই কর্মস্থল ছিল 
কনস্তাম্তনোপল্। আলেকজান্দয়া-নিবাসী ছ্টিফানাস্ ছিলেন দার্শীনক, গাঁণতজ্ঞ ও 
জ্যোতরিদ্। আরিষ্টটূলের উপর তাঁহার এক টাকা আছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধেও তান 
একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিমিয়া সম্বম্ধেও তাঁহার একাট গ্রচ্থের কথা জানা যায়। 
এখেন্স-নিবাসী ম্টিফানাস্ ছিলেন চাঁকংসাবদ্। হিপোক্রেটস্ ও গ্যালেনের উপর কয়েকটি 
টীকা এবং জঃর ও মূক্রাশয়ের গাঁড়া সম্ব্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচনা বালয়া অন্িত হয়। 
তবে জ্যোতীর্ঘদ্ ও 'চাকংসক ট্টিফানাস্ দুই ব্যান্ত না একই ব্যান্ত ছিলেন সে সম্বন্ধে 
এঁতিহাসিকগণ এখনও ঠিক কাঁরয়া কিছ বালিতে পারেন নাই। 

ক্যাঁলানকাস্ জোনমানিক ১৭৩ খুশষ্টাব্দ) 
ক্যালানকাস্ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এীতহযাঁসকদের কৌতূহলের প্রধান কারণ নিই নাক 

তথাকথিত “গ্রীক আগুনের আবিচ্কর্তা। কাঁধত আছে যে, ৬৭৩ খশ্টাব্দে আরবরা 

৭৮007 25 0116 07217065 21010116/ 15৮09] 2 £0700176 17061556 11) 50161)06, 11006067007711) [01 0106010.৮--8871001) 1711706160107 10 176 12851019 01 $067706) ০1. 171. 471. 
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ইউরোপে অং্ধকারঘূগের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও দারশশনক ৩০৭ 

কনস্তান্তিনোপল্ অবরোধ করিলে বাইজান্টাইনরা এই "গ্রীক আগুন' নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের 
জাহাজগূলিকে বিনষ্ট ও পলাইয়া যাইতে বাধ্য করে। বাইজান্টাইন এীতহাঁসকদের মতে 
ক্যালানকাসই গ্রীক আগুনের আবিক্কর্তা। সার্টন 'লীখয়াছেন, এই "গ্রীক আগুন' সম্ভবতঃ 
কালচুন (01011177)6), ন্যাপথা, পাঁচ্ ও গন্ধকের মিশ্রণ। এই মিশ্রণে শোরা ছিল কিনা 
তাহা জানা যায় না। জলের নীচেও এই মিশ্রণ আণ্নকাণ্ড ঘটাইতে পারে। 

বড (৬৭৩-৭৩৫) 

ইংরেজ এীতিহাঁসক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতত্ীবদ বীঁড বৈজ্ঞাঁনক অপেক্ষা এতিহাসক 

হিসাবেই সূপারচিত। ইংরেজ এতিহাঁসকদের তিনি জনক এবং মধ্যযুগীয় এীতহাসকদের 

মধ্যেও বোধ হয় সব্বশ্রেম্ঠ। বিজ্ঞানেও তান বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার 

পাণ্ডিত্য ছিল িঃসংশয়ে ইসিডোরের পাঁণ্ডত্য অপেক্ষা উন্নততর। ইহার অন্যতম কারণ 

স্লানর £11591)0 2৫17411১-এর সাঁহত তাঁহার পাঁরচয়। এতদ্বাতীত বড গ্রীক ও 

হবু ভাষা জানতেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 16 14111101011). কতকটা স্লানির 

গ্রন্থের অনুকরণে প্রণীত । 1)6 1৫111)0) 1111) )0110)1৫ নামক আর একটি গ্রন্থে তান 

জোয়ার-ভাঁটার কথা লাঁখয়াছেন; ইহাতে বন্দর স্থাপনের পাঁরক্পনা সম্বধেও অনেক পরামশ' 

আছে। জোয়ার-ভাঁটার সম্বন্ধে তান স্লানির মত সমর্থন কারতেন। পাটাগাঁণত সম্বব্ধেও 

তাঁহার কয়েকখাঁনি পুস্তক আছে। 

আযালুকুইন্ (৭৩৫-৮০৪) 

ইউরোপে অষ্টম শতাব্দীর 'দ্বতীয সবাশ্রেম্ট জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যান্ত ছিলেন আর একজন 

ইংরেজ। আযাল্কুইনের জন্ম ইয়র্কে আনুমানিক ৭৩৫ খবপ্টাব্দে। বীঁডের আদর্শে তান 

(বিশেষভাবে অন[প্রাণত হইয়াছিলেন। ধর্মতাত্বক ও শিক্ষান্রতী আল্্কুইনের প্রধান কীর্ত 

সমাট শালেমাইনের পঙ্ঠপোষকতায় পশ্চিম ইউরোপে নূতন কাঁরয়া শিক্ষার আদর্শের প্রাতষ্ঠা। 

সাধারণ অজ্ঞতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দোখযা শার্লেমাইন বিশেষ বিচলিত হইয়াছলেন এবং 

এই বিশৃঙ্খলা দূর কারবার জন্য তিনি এক শিক্ষা-সংস্কার-পারকহপনা প্রণয়নের সংকম্প গ্রহণ 

করেন। সে যুগের সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যান্ত আ্যাল্কুইনের উপর এই ভার আর্পত 

হয়। আ্যল্কুইন্ প্রত্যেক ধর্ম প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে একটি শিক্ষা প্রীতজ্ঠান খুীলবার প্রস্তাব 

করেন। এতদ্যতীত রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তান এক গ্রন্থাগার, শিক্ষাগ্হ ও একপ্রকার 

বিদ্যাপপঠ বা একাডেমণ স্থাপন করেন। শার্লেমাইন 41০11010115 001017015' নামে যে 

বিখ্যাত শিক্ষাসনদ জারি করেন, তাহাতে আযল্কুইনের প্রভাব বিদ্যমান। ইউরোপীয় মধ্যযুগে 

িদ্যোৎসাহতার পুনর্জন্মের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা এবং ইতিহাসে এই প্রয়াস 'ক্যারোলিঙ্গীয় 

পৃনজন্ম' নামে খ্যাত। তবে এই বিদ্যোৎসাহিতা দশর্ঘস্থায়ী হয নাই, শালেমাইনের মৃত্যুর 

পর তাঁহার সায্াজ্যের পতনের সঙ্গে সঙগোই ইহা আবার সাধারণ অজ্ঞতায় ডুঁবয়া গিয়াছল। 

আযল্্কুইন্ নিজে আঁধকাংশ পুস্তক লিখিয়াছেন ধর্মতত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে এবং কয়েকটি 

পুস্তক ব্যাকরণ ও পাটগাঁণত সম্বন্ধে। তাঁহার পাটগাণতে নানারূপ জাঁটল সমস্যার নিশি 

থাঁকত। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১০০ বস্তা শস্য ১০০ট পাঁরবারের মধ্যে 

এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল যে, প্রত্যেক পূরৃষ ৩ বস্তা, প্রত্যেক স্তী ২ ব
ন্তা এবং 

প্রতোক শিশ: অর্থ বস্তা শস্য পাইল; সর্বসমেত কতজন পররূষ, প্রী ও শ
িশু এই 

পারবারগুলিতে ছিল ? 
বড ও আ্যাল্কুইনের পর রাবানাস্ মৌরাস্ (৭৭৬-৮৫৬) ইউরোপে এই নূতন 

িদ্যোংসাহিতা কিছাঁদন বজায় রাখেন। তাঁহার স্থাপিত ফুল্ডার বিদ্যাপীঠ সেই সময়ে এক 

বিশিষ্ট 'শিক্ষাকেন্দ্রে পারণত হইয়াছল। 



৩০৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

লিওন অব থেসালোনিকা খেুশষ্টন্দ নবম শতাব্দী) 

নবম শতাব্দীতে বাইজান্টাইন দার্শীনক লিওন অব থেসালোনকার নাম উল্লেখযোগ্য । 
তিনি থেসালোনিকার আকাঁবশপ ও কন্স্তান্তিনোপলের রাজকীয় 'বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক 
ছিলেন। নানার্প যাঁন্নক কৌশল আবিদ্কারের জন্য 'তাঁন খ্যাত। তাঁহার আ'ঁবচ্কারের 
মধ্যে অটোম্যাটা প্রধান। আলোক-সঙ্কেত দ্বারা একপ্রকার বার্তাপ্রেরণ-ব্যবস্থা (01১0081 
[61012131)) তান উদ্ভাবন করেন। গাঁণত, চাকৎসাশাস্ত্, জ্যোতিষ ও ভাগ্যগণনা সম্বন্ধে 
তিনি কয়েকখান গ্রল্থ রচনা কবেন। সাত খণ্ডে সমাপ্ত 'চাকংসাশাস্নের এক বশ্বকোষ 
তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অস্পরচিকৎসা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। বাইজান্টাইনে 
বিদ্যোংসাহিতা সাম্ট করিতে তান বশেষ সচেষ্ট হইয়াছলেন এবং বাইজান্টাইন্ রেণেশাঁসের 
সঞ্জো তাহার নাম ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। বাইজান্টাইনে 'বদ্যোংসাঁহতার এই নবজন্মের 
কালে প্রাচীন গ্রশক পঃথিপ্র ছটা রক্ষা হইয়াছল। এই সময়েই আঁকমাডসের কয়েকাট 
গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলাপ পুনরাবম্কৃত হয়। 

এব্িগেনা খেঃণচ্টাব্দ নবম শতাব্দশী) 

নবম শতাব্দীর আব একজন খশম্টান পণ্ডিতের কথা উল্লেখ কারয়া আমরা এই প্রসঙ্গ 
শেষ কাঁরব। এঁরগেনা বা জন স্কোটাস্ (৮০০-৮৭৭) ছিলেন মধ্যযুগের এক 'বাঁশম্ট ও 
প্রীতভাবান দার্শনক, সার্টনের মতে, 0100 01 096 70056 01018109] [010110501)11615 
01 (11017110010 4১০০১. পণণ্ডিতীয় দৃষ্টিভঙ্ঞীর অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির 

উপর তান বশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। গ্রীক ভাষায 'তাঁন সুপাণ্ডত ছিলেন এবং 
গ্রীক হইতে ল্যাঁটনে কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ক্যাল্ীসডিয়াসের গ্রন্থপাঠে "তানি 
স্লেটো সম্বন্ধে অবগত হন। জ্যোতিষয় জ্ঞান ও ধারণার জন্যও 'তীন প্রধানতঃ ক্যাল্াসাঁডয়াস্ 
ও ক্যাপেলার গ্রন্থাবলীর নিকট ধণী। হেরা'ক্রাডস্ সূ্ধকে প্রদক্ষিণ কারয়া বুধ ও শক্ুকে 
পরিক্রমণরত পাঁরকঙ্পনা কাঁরয়াছলেন; এঁরগেনা মনে করেন যে, বৃহস্পতি ও মঞ্জালও 
সূর্যকে কেন্দ্র কাঁরয়া বৃত্তপথে আবার্তত হইয়া থাকে। তাঁহার বৈজ্জাঁনক রচনা অপেক্ষা 
ধর্মদশনি সম্বন্ধীয় রচনাই প্রধান। ৮৬৭ খচ্টাব্দে রাঁচিত 1)6 280£5/012£ 7111/)4৫ 
তাঁহার সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মূল প্রাতপাদ্য বিষয় প্রকৃতির একতা; এই একতা ঈশ্বর 
হইতে উদ্ভূত এবং ঈশ্বরেই তাহার শেষ। 



অস্টম অধ্যায় 

৮১৯। প্রাচখন বিজ্ঞানের পারসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার যুগের ল্চনা 

খশীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাইলেটাসের থালেসের সময় হইতে সুরু করিয়া খাস্টাব্দ 
চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে আলেকজান্দিয়ার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও 
প্রাচীনকালের সবশ্রেষ্ঠ বিদুষী মাহলা হাইপৌসয়ার কাল পর্যন্ত এক হাজার বৎসরের 
গ্রক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের ইতিহাস মোটামুটি বশদভাবেই পর্যালোচত হইয়াছে। 
গাঁণত, জ্যোতিষ ও ভূগোল, উীদ্ভদ্, প্রাণী ও জীঁবাঁবদ্যা, চাকংসা ও ভেষজাঁবজ্ঞান, পদার্থ- 
বদ্যা, যন্মাবদ্যা, স্থাপত্য ও পূর্তাবদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বাভন্ন শাখায় প্রাচীন ভূনধাসাগরীয় 
জাঁতরা এই এক হাজার বংসরের সাধনায় যে কি অপূর্ব অবদান রাঁখয়া গিয়াছিল ও 
কিরূপ আশ্চর্য উদ্ভাবনী শান্তব পাঁরচয 'দিযাঁছল এই আলোচনা হইতে তাহা স্পম্টই 
প্রতীয়মান হইবে । এই সময়ের মধ্যে জ্যামাতি, গাঁণত ও বীঁজগাঁণতের 'ভীত্ত পাকা হইয়াছিল; 

গ্রীক জ্যোতিষীয় মতবাদ এক্ষণে পাঁবত্যন্ত হইলেও হিপার্কাস্ ও টলেমীর হাতে সীমায়ত 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার গণ্ডীব মধ্যে জ্যোতার্বদ্যার চরম উন্নাত সাঁধত হইয়াছল; চিকৎসা- 
জ্ঞান, প্রািবিদ্যা, উীদ্ভদাবদ্যা ও জাববিদ্যার 'ভাত্তস্থাপনা ও কাঠামোরচনা করেন 

হিপোক্রেটিস্, আযারষ্টটুল্, থিওফ্লেস্টাস্ ও গ্যালেনেব মত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানিগ্রণ। 
ইরাটোস্থোনস্, স্ট্রাবো ও টলেমীর হাতে আধুনিক ভূগোলের উৎপাস্ত। 

মানব-সভ্যতার ইাতহাসে এই এক হাজার বৎসরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস অত্যন্ত 
গুর্ত্বপূর্ণ। আধুঁনক বিজ্ঞানের উৎস সন্ধান কারতে হইলে এই গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক 
বিজ্ঞানের মধ্যে তাহা অনুসন্ধান কারতে হইবে; কারণ, আধ্মীনক বিজ্ঞানের সাঁহত এই 
প্রাচীন বিজ্ঞানের সম্পর্ক অভেদ্য। প্রাচীন বিজ্ঞানের জের টানিয়াই আধীনক বিজ্ঞানের 

জন্ম। পণ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভেসালয়াস্, হার্ড, কোপার্নিকাস্, প্যারাসেলসাস্ 

প্রমূখ বিজ্ঞানগণ গভখরভাবে প্রাচীন বিজ্ঞানের দ্বারা অনগ্রাণত হইয়াই আধ্ানক বিজ্ঞানের 

সন্ধান দিতে সক্ষম হইয়াছলেন। বেণেশাঁসের এক অন্যতম কাবণ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে 

প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পঠথপত্রের প্রাত প্রীতি ও অনুরাগের পুনজন্মি। এই 
প:াথপন্ন ঘাঁটিয়া এবং ইহাদের মধ্যে প্রাচীন মনীষীদের আশ্চর্য ধাশাল্তর পারচয় পাইয়া 

ইউরোপ আবার নূতন উদ্যমে বিজ্ঞান-সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়। 'হিপাক্কাস্ ও টলেমী যেখানে 

শেষ কারয়াঁছলেন ঠিক তাহার পর হইতেই কোপার্নিকাস্ ভাঁহার জ্যোতিষীয় গবেষণা সরু 

করেন। ভেসালিয়াস্ ও হাঁ্ভর গবেষণা যুগান্তকারী হইলেও একাঁদক দিয়া বিচার করিলে 

তাহা যে গ্যালেনের গবেষণারই সম্প্রসারণ একথা অনস্বাকার্য। এইভাবে বিজ্ঞানের প্রত্যেক 

দবভাগেই দেখা যাইবে, প্রাচীন বিজ্ঞানীরা যেখানে আঁসয়া শেষ কারয়াছিলেন তাহার 

অব্যবাহত পর হইতেই আধ্যীনক বিজ্ঞানের যাত্রা সুরু হইয়াছিল। 

কিন্তু এই শেষ ও সুরু সঙ্গে সঞ্জেই ঘটে নাই। দুই-এর মাঝখানে আমরা দৌঁখতে 

পাই এক হাজার হইতে বার শত বংসরের দীর্ঘ ব্যবধান। গৌরবময় অতীত গ্রীক ও 

গ্রেকা-রোমক সভ্যতা হইতে আধানক সভ্যতাকে পৃথক ও বাচ্ছন্ কাঁরয়া রাঁখয়াছে এক 

অতলস্পশর্শ অন্ধকারময় যুগগ। এই যুগের অন্ধকার ইউরোপাঁয় মনের অন্ধকার। এক 

দূক্েয় অবসন্নতা ও বৈরুব্য তাহার মনকে যেন আচ্ছন্ন কারয়া ফেলিল। উন্নততর সর্বপ্রকার 
স্বাধীন দচন্তাশীত্ত, মননশশলতা ও উদ্ভাবনী শান্ত তাহার অন্তার্হত হইল। মনের গাঁত 

হারাইয়া সম্মূখের পাঁরবর্তে পশ্চাতে সে দৃষ্ট নিবম্ধ কারল। নূতন জ্ঞানের ও তথ্যের 

সম্ধান দেওয়া দূরে থাকুক, সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জন এষুগে ইউরোপকে আমরা দোখ একাল্তভাবে 

নিম্পৃহ ও দিক্কিয়। চিন্তাজগতে ইউরোপ সহসা অন্ধকারে যেন পথ হারাইয়া ফোলিয়াছে। 



৩১০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

প্রাচশন বিজ্ঞানের পাঁরসমাশ্তি ও ইউরোপীয় ভম্থকার ঘ্গের ব্যাপ্তি 

ঠিক কোন সময় হইতে ইউরোপে এই অন্ধকার যুগের সূচনা এবং কালের বিস্তাততে 
ইহার ব্যাপ্তি কতদূর সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ ও বিতর্কের অবকাশ আছে। থালেসের 
কাল হইতে গ্রধধক বিজ্ঞানের যে অগ্রগাতির ধারা আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা কাঁরয়াছি, তাহাতে 
মাঝে মাঝে নানা ছেদ পাঁড়লেও ও গুরুতর বিপর্যয় উপাঁস্থিত হইলেও খ.নষ্টাব্দ "দ্বিতীয় 
শতাব্দশর শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রাচীন বিজ্ঞানের সব্রিয়তা ও সজনীশান্ত আমরা একরূপ 
অব্যাহত দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের দিক হইতে এই দ্বিতীয় শতাব্দীকে ইতিহাসের পাতায় 
[চিরকালের জন্য উজ্জ্বল ও ভাস্বর করিয়া রাথয়াছে দুইজন ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর প্রাতভা। 
টলেমশ আলেকজাল্দ্ুয়ায় গবেষণা করেন অনুমাঁনক খীম্টাব্দ ১২৭ হইতে ১৫১ পর্য্ত 
এবং গ্যালেনের মত্যু হয় ২০০ খীষ্টাব্দে। এই দুই 'বজ্ঞানীই প্রাচীন বিজ্ঞানের সর্বশেষ 
সমন্বয়-সাধনকর্তা, সর্বশেষ উজ্জল প্রদীপ। সুতরাং সৃজনী শীল্তর দক হইতে প্রাচীন 
বিজ্ঞানের পাঁরসমাপ্তির সীমারেখা যাঁদ কোথাও টানিতে হয় তবে গ্যালেনের মৃত্যু বংসর 
২০০ খাীস্টাব্দ হইতেই তাহা টানা উঁচত। তবে "দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে বা তৃতীয় 
শতকের প্রথমভাগে বৈজ্ঞাঁনক অগ্রগতি সাধারণভাবে রুদ্ধ হইলেও গাঁণাতক গবেষণাকে 
আমরা আরও িছবীদন সাঁক্য় দোঁখতে পাই। ডায়োফ্যান্টাস্, প্যাপাস্, থিওন অব আলেক- 
জান্দ্রয়া ও হাইপোঁসিয়ার গাঁণাতিক গবেষণার কাল থাীন্টাব্দ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী। 
বলাঁবদ্যাবশারদ হীরোও সম্ভবতঃ এই সময়ে জীবিত ছিলেন। ৩৯০ খজ্টাব্দে আর্কাবশপ 
[থয়োফলাস্ আলেকজান্দ্য়ার প্রায় সাত শত বংসরের পুরাতন ও প্রাচীন পাঁথবীর সব্বশ্রেজ্ঠ 
্রদ্থাগারের একাংশ ধ্বংস কাঁরয়া গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর মূলে কুঠারাঘাত করেন। 
৪১৫ খীস্টাব্দে হাইপোঁপিয়া উন্মত্ত খুশঙ্টান পাদ্রীদের হাতে নৃশংসভাবে শীনহত হন। 
এই তৃতণয় ও চতুর্থ শতাব্দী আবার টেরটুলিয়ান, ল্যাক্টাণ্টিয়াস্, সেন্ট আ্যাম্রোজ, সেন্ট 
জেরোম প্রমুখ খুশম্টান ধর্মযাজকদের প্রচারকাল ও সর্বপ্রকার গ্রধক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাত 
তর িরুদ্ধতার ও জেহাদের কাল। এইসব বিচার কাঁরয়া অনেক এীতহাসিক চতুর্থ শতকের 
শেষভাগে বা পণ্চম শতকের প্রথমভাগে প্রাচীন বিজ্ঞানের অবনাতির সর্বশেষ সীমারেখা নিদেশ 
কারবার আঁধকতর পক্ষপাতী ।* তাঁহাদের মতে পণ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই ইউরোপাঁয় 
অন্ধকার যুগের সূচনা। 

এই অক্ধকার যুগের পাঁরসমাস্তি কোথায় 2 চিন্তা-জগতের এই সর্বগ্রাসী নিকষ-কালো 
অগ্ধকার শতাব্দীর পর শতাব্দী “ক সমভাবেই বর্তমান ছিল? মাঝে মাঝে আলোকরেখা 
এই জড়তা ও আচ্ছল্নতার ঘোর কাটাইবার দক কোনরূপ হীঁঞ্গতই দেয় নাই? কবে, কোথায় 
ও কেমন কাঁরয়া এই দীর্ঘ রান্রির অবসান ঘাঁটল. অরুণোদয়ে নূতন আলোর ঝলকানিতে তাহার 
চিন্তলোক ঝলমল কাঁরয়া উাঠল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন কারবার হারানো চাবিকাঠি 
ইউরোপ আবার খখীজয়া পাইল ? 

এই অন্ধকার হঠাং একাঁদনে কিছ আর অপসৃত হয় নাই। ইহা যেমন ধীরে ধীরে 
আঁসয়াছিল তেমাঁন কাটিয়াও "গয়াছল ধয়ে ধীরে। ঠিক কখন এই অন্ধকার যুগের 
অবঙান হইল, নূতন জ্ঞানাম্বেষণে ইউরোপীয় জাঁতিরা আবার পশ্চাতের পাঁরবর্তে সম্মুখে 
দৃষ্টি প্রসারিত করিল এবং প্রাকীতিক ঘটনার 'বিচার-বিশ্লেষণে আর্ধ-প্রয়োগের বদলে স্বকখয় 
ও বৈশ্লাবিক মনোভাবের পারিচয় দিতে আরম্ভ কাঁরল, তাহা 'নিশ্চয় কাঁরয়া বলা যায় না। 
যোড়শ শতাব্দীর কোন এক সময়ে, সম্ভবতঃ শেষের দিকে. মধ্যফুগশয় মনোভাবের পারসমাপ্তি 
ঘটে একথা আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। তবে ইহারই মধ্যে বিশেষ কোন বংসরের নাম যাঁদ 

কচ, 5. 71911) কর্তৃক সম্পাদিত. 50676060770 04041729407 গ্রন্থে চাল 
সঞ্যারের প্রবন্ধে ঘুন্টাব্য, 09691. [077150510 1555, 1925 710. 118৮, 



ইউরোপণয় অন্ধকার যগের ব্যাপ্তি ৩১১ 

কাঁরতেই হয়, ১৫৪৩ খনন্টাব্দকেই মধ্যযুগের শেষ বংসর হিসাবে আঁভাহত করা উচিত। 
এই বংসর কোপার্নকাসের বৈশ্লাবক জ্যোতিষায় গ্রন্থ 1)৫ 16901180771 85 01070/1)1 

606151%77 ও শারারস্থান সম্বন্ধে ভেসালিয়াসের ততোধিক বৈস্লাবক গ্রন্থ 4)৫ 
£06786৫ 001%0115 £21/7707£ প্রকাশিত হয়। প্রথমোস্ত গ্রন্থে টলেমশ কর্তৃক রূপাঁয়ত 

ও জৈবাক্িয়াতত্ব ভুল প্রাতিপন্ন কাঁরয়া এক সম্পূর্ণ নৃতন শারখরবৃত্ত প্রাতীষ্তঠত কারবার 
ইঞ্গিত দেখা যায়। এই দুই গ্রন্থেরই মূল কথা এক) প্রাচীন বিজ্ঞান [নির্ভুল ও শাশ্বত জ্ঞান 
ও সত্যের সন্ধান 'দয়াছে ইহা স্বীকার্য নহে; সেই জ্ঞানের বহু তুটী-ীব্চুতি আছে এবং 
পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা উন্নততর ও আঁধিকতর 'নর্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানক মতবাদে পেশছানো 
সম্ভবপর এক কথায় এই দুই গ্রন্থের মধ্য দয়া প্রথম প্রকাশ্যভাবে প্রান বৈজ্ঞানক মতবাদের 
বির্দ্ধতা করা হইয়াছে এবং ইহা অপেক্ষা উন্নততর মতবাদের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে 
এক হাজার বংসরের মধ্যে টলেমীর জ্যোতিষ অথবা গ্যালেনের শারীরবৃত্তে সন্দেহ প্রকাশ 
কারবার চিন্তা পরত কেহ করে নাই। প্রত্যেকের 'নাশ্ন্ত ধারণা হইয়াছল, প্রাচীন 
বজ্ঞাটনগণের গবেষণা ও মতবাদ অদ্রান্ত; তাঁহারা যাহা বালয়া গিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাহাই 
শেষ কথা। মাঝে মাঝে দু" একজনের মনে যে আদৌ কোন সন্দেহ জাগে নাই তাহা নহে, 

তবে খাষবাক্য প্রাতবাদ কারবার মত সাহস বা স্পর্ধা কাহাবও হয় নাই। কোপার্নকাস্ও 
[নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার 4)? 16001101107010%) 0717717))  0)6165117 ছাপাইবার 

অনুমতি দেন নাই। দশর্ঘ ত্রিশ বংসর এই পাণ্ডালীপর কথা 'তাঁন বিশেষ অন্তরঞ্গা বন্ধ, 
ছাড়া কাহারও 'নকট প্রকাশ করেন নাই। ১৫১২ খখজ্টাব্দে (,07111)10111611091115 নামে 

এক ক্ষুদ্র পৃস্তিকায় সংক্ষেপে তাঁহার মতবাদ ব্যন্ত করিয়া অপ কয়েকজন বন্ধূর মধ্যে তাহা 
গোপনে প্রচার করেন। ইহার প্রায় ৩০ বংসর পরে বন্ধুদের সানব্ধ অন্দরোধে 

কোপার্নকাস্ যখন তাঁহার মূল গ্র্থ প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হন, তখন তাঁহার বয়স ৭০। 

প্রাচখন বৈজ্ঞানক মতবাদের বির্দ্ধতা কারবার বিপদ ও গুরুত্ব সম্বচ্ধে ভেসালিয়াস্ও 

সচেতন ছিলেন। তান 1)৫ 11)1104তে 'লীখয়াছেন £ “অহ্পাকছাদন আগেও গ্যালেন হইতে . 

একচুল এঁদিক-ওঁদক হইতে আম সাহসী হইতাম না। কিন্তু হখীপণ্ডে অবাঁস্থত সেপ্টাম 

পর্দা হংপণ্ডের অবশিষ্ট অংশের মতই পুরু ও ঘন-সাম্মীবস্ট। আম একেবারেই ব্াঝতোঁছ 

না কির্পে অতীব ক্ষদ্রুতম কাঁণকার পক্ষেও সেপটাম ভেদ কাঁরয়া দাঁক্ষণ নিলয় হইতে বাম 

[িলয়ে প্রবেশ করা সম্ভবপর।"  দশর্ঘকালব্যাপী বৈজ্ঞানিক পরাক্ষালব্ধ বিশ্বাস আঁত 

[িভ্শকভাবে তান প্রকাশ কাঁরলেন। তেবশ বংসর ধাঁরয়া ইউরোপে ঠিক এই 'জানসটিরই 

অভাব ছিল। 

কোপার্নকাস্ ও ভেসালয়াসের উপারিউন্ত বৈ্লাবক গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশিত হইবার 

সঙ্গো সশোই অবশ্য লোকে রাতারাতি টলেমী ও গ্যালেনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ত্যাগ কাযা 

কোপার্নকাস্ ও ভেসালিযাস-প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ গ্রহণ করে নাই। আঁধকাংশ 

লোকই প্রথমে এই মতবাদ উপেক্ষা করিয়াছে, তাহা লইয়া ব্য ও উপহাস কারয়াছে এবং 

কেহ কেহ অধার্মক ও অশাস্রীয় বায়া কটাক্ষ বা ভীতি প্রদর্শন কায়াছে। কিন্তু ধারে 

ধারে এই মতবাদ চিন্তাশশল ব্যান্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ কারল, ইহার অকাট্য ঘাস্ত ও সত্যতা 
সকল প্রকার অবৈজ্ঞানিক প্রাতবাদ ও বির্ষ্ধতার উপর জয় হইল, এবং প্রাচীন বিজ্ঞানের 

সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উত্তরোত্তর বদ্তিপ্রাপ্ত হইল। এইজনাই ইউরোপাঁয় বিজ্ঞানের 

ইতিহাসে ১৫৪৩ খুখস্টাব্দকে মধ্যযুগ ও আধুনিক বৈজ্ঞানক যুগের সীমা-নির্দেশক [হসাবে 

মনে করা যাইতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে একথাও সত্য যে, ৪০০ খণীষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৩ খনীক্টাম্দ পর্যন্ত এক 

হাজার বংসরের কিপ্ঠিদাধক কাল জ্ঞানবজ্ঞান-চর্চার দিক হইতে সম্পূর্ণ ও সমানভাবে 



৩৯২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

ধনশ্চেত্টতার যুগ ছিল না। ইহার মধ্যে জ্ঞান-চচঠার ও জ্ঞানান্বেষণের অনেক ইতর বিশেষ 
ঘটয়াছে। তবে খইম্টাব্দ পঞ্টম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় 
সর্বপুই জ্ঞান-চর্ভা একর্প স্থাগত ছিল; অজ্ঞতা এবং তাহা অপেক্ষাও মারাত্মক, অজ্ঞতা দূর 
কারবার আচ্ছা ছিল সাধারণ ও ব্যাপক। এই পাঁচশত বংসরই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ঘৃগ। 
একাদশ শতাব্দী হইতে আবার জ্ঞান-চর্চার ও বিদ্যোৎসাহতার িছ; কিছ; আভাস আমরা 
দোঁখতে পাই । গের্বেট” আদেলার্দ, রবার্ট অব্ চেষ্টার, জেরার্ড অব ক্রেমোনা, মাইকেল স্কট, 
আলেকজান্দাব অব্ নেকাম প্রমূখ পণ্ডিতগণ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বিদ্যোংসাহতার 
ও জ্্রান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান প্রাতিভূ। অস্টম ও নবম শতাব্দীতে ইউরোপীয় মননশীলতা 
নিঃসন্দেহে ক্লমাগত নিম্নগামী; একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এই অবনাতির গাঁত রুদ্ধ; 
ইউরোপায় মন জ্ঞানাজনে উৎস্ক; তাহার চিন্তাশান্ত উধর্বমখী। ঘয়োদশ শতাব্দীতে রজার 
বেকনের আঁবভণবের পর হইতে এই 'বিদ্যোৎসাহতা আঁধকতর প্রবল আকার ধারণ করে, 
জ্ঞানের মূল্য বাঁড়তে থাকে, জ্ঞানী ব্যান্ত সমাজে ও রাজদরবারে সমাদৃত হইতে আরম্ভ 
করেন। এই যুগের লোক প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানেব প্রাতি আকণ্ঠ সম্দ্রমশশল; প্রাচীন পঠাঁথপন্রে, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাঁহার যতবেশী আঁধকার তান ততবেশণ জ্ঞানী ও পাণ্ডত। এই পাশ্ডিত্য-প্রীতি 
বযোদশ ও টতুর্দশ শতাব্দীর বৌশল্ট্য। 

গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত প্রাচীন বৈজ্ঞানক গ্রম্থগ্ীলর বহুল প্রচার ঘটে পণদশ 
শতাব্দীতে । খহজ্টানদের তীব্র 'বরুদ্ধতার ফলে এক সময় গ্রধক জ্ঞান-বিজ্ঞান বধমাঁর 
জ্ঞানবজ্ঞান 'হসাবে ব্যাপকভাবে অবজ্ঞাত ও পাঁরত্যন্ত হইয়াছল। 'বদ্যোংসাহতা ও 
জ্ঞান-চর্চার স্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ আবার 'ফারয়া আসলে প্রথমেই চেষ্টা হইল বিজ্ঞানের উৎস 
সম্ধানের। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পাঁড়ল মূল গ্রীক পাশ্ডলাপর; সুরু হইল এক বিরাট ও 
ব্যাপক অনুসন্ধান পর্বের। এইরূপ মনোযোগ ও ধৈষের সাহত পুজ্খানূপুঞ্খভাবে গ্রীক- 
বিজ্ঞান ইতিপূর্বে বা পরে আর অধশত হয নাই। বিদ্যা্চা এক নৃতন প্রেবণা ও উদ্দীপনা 
লাভ কাঁরল। 

তাহা হইলে মধ্যযগের অবসান-কাল হিসাবে একাদশ, য়োদশ অথবা পণ্চদশ শতাব্দীকে 
আঁভীহত কাঁরিলে ক্ষতি কি? অনেক এীতহাসিক একাদশ শতাব্দীকে বাদ দিলেও অন্ততঃ 
ন্লয়োদশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকে আধুনিক বৈজ্ঞাঁনক িন্তাধারার ও দঁম্টভঙ্গীর 
জল্মসময় বলিয়া 'নরেশ কারবার পক্ষপাতী । আর একদল এ্রাতহাঁসক এই মতের বিরোধী 
এই কারণে যে, নবম শতাব্দীর শেষভাগে অন্ধকার যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
চম্তাধারা উধর্বমুখী হইলেও এবং বিজ্ঞান-চর্চার ও বিদ্যোংসাহতার একটা স্বাস্থ্যকর 
পাঁরবেশ সষ্টি হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা একান্তই 
প্রাচশনাশ্রয়ী। আয়োনয়ার, এথেন্সের অথবা আলেকজান্দ্যয়ার বিশ্বাবিশ্রৃত গ্রীক 'বিজ্ানগণের 
বিশ্বাস, মতবাদ ও পর্যবেক্ষণের ফল তদ্রান্ত ধারয়া লইয়া এই বিজ্ঞানের মাহমা কীর্তনে 
একাদশ হইতে গণ্চদশ শতকের আঁধকাংশ পাঁণ্ডিতদেরই আমরা তল্ময় দৌখ। তাঁহাদের মন 
অতীতের সাঁহত বাঁধা। এই বন্ধন 'ছন্ন কাঁরয়া নিভাঁকভাবে ভাঁবষ্যতের 'দকে দুষ্ট নিক্ষেপ 
কারবার অবস্থা তখনও আসে নাই এবং ইহা আসে নাই বাঁলয়াই মধ্যযুগণীয় চিন্তাধারার ও 
দৃষ্টিভঙাশরও অবসান তখন পর্যন্ত ঘটে নাই। এই মতের অন্যতম সমর্থক ডাঃ চার্লস 
সিঙ্গার তাই 'লিখিয়াছেনঃ 
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কোপার্নকাস্ ও ভেসালয়াস্ এই মধ্যযুগ মানাঁপক অবস্থা কাটাইয়া অতশতের 
পাঁরবর্তে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিয়াছলেন। টলেমশ ও গ্যালেনের নিকট 
তাঁহাদের ধণ অপৃরণীষ। কিন্তু এই দুই প্রাচীন গুরুকে তাঁহারা নকল বা অনুকরণ করেন 
নাই। স্বাধীনভাবে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও মননশান্তর দ্বারা যে সত্যে তাঁহারা উপনীত 
হইলেন বহযীদনের প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের সাঁহত তাহার মিল রক্ষা হয় নাই বাঁলয়া 
তাঁহারা পিছ-পা হন নাই। স্বাধীনভাবে মু্তকণ্ঠে নিজেদের আঁভজ্ঞতা ও সত্য উপলব্ধি 
বাস্ত কারলেন। যে প্রকার মনোভাব বৈজ্ঞানিক গবেষণা এইর্প স্বাধীন চিন্তাধারা সম্ভবপর 
করল তাহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাব । 1)৫ 136)017/110710)1/5 ও 49৫ £201:06 

এই প্রকার মনোভাবের প্রথম 'লাপবদ্ধ প্রমাণ। কোপার্নকাস্ ও ভেসালিয়াসের কাল 
ষোড়শ শতাব্দীতে তাই বিজ্ঞানের মধ্যযুগের শেষ ও আধ্দনিক যুগের সুরু । 

এই তো গেল মধ্যযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার স্তরবিন্যাস। এখন প্রশন হইল, চিল্তাজগতে 
হঠাৎ এইরূপ শোঁথল্য ও দাঁর্র্য উপস্থিত হইল কেন? তাহার উদ্ভাবনী ও সৃজনী 
প্রীতভার বিকাশ এইভাবে অবর্যদ্ধ হইল কেন? ইহা কি মন্যষ্য মনের আবর্তনশীল স্বাভাবিক 
বৈরুব্য ও অবসন্নতা; না ইহার সাহত রাজনৈতিক, সামাজিক ও তৎকালীন ধর্মব্যবস্থার 
কোন প্রত্যক্ষ যোগ আছে? এক শ্রেণীর এতিহাঁসকের মতে, বিজ্ঞানের প্রগাত বা অগ্রগতির 
উপর রাজনৌতিক ও সামাজিক অবস্থার কোনরূপ প্রভাব নাই। মানুষের দক 
কৌতহলাপ্রয়তা হইতে বিজ্ঞানের জল্ম ও ক্রমোন্নতি। এই কৌতূহলাপ্রয়তা কোনরূপ 
বাঁধাধরা নিয়মকানূন বা সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাভেদের বশবতরঁ নহে। এই 
কৌত্ুহলাপ্রয়তার অভাব বা আধিক্য আঁনর্ণেয় ও অনার্দস্ট। এইরূপ মতে বিশ্বাসী 
ধীতহাসিকের সংখ্যা অবশ্য ক্রমেই কমিয়া আসতেছে । মানুষের কর্মধারা ও "চল্তাধারার 
উপর রাজনৌতক ও সামাঁজক অবস্থার, প্রচলিত জীবনাদর্শের ও ধর্মীবশ্বাসের যে অনিবার্ধ 
প্রভাব বর্তমান, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা সাহিত্য ও সাধারণভাবে সভ্যতার বিকাশ এই 
অবস্থা, জীবনাদর্শ ও ধর্মীবশ্বাসের সাঁহত যে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত, বিজ্ঞানের আঁধকসংখ্যক 
ধীতহাসক ও পশ্ডিত এখন এই মতে বিশ্বাসী । কৃফষুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের এই অবনাতির 
জন্য দায়শ ইউরোপেয় তদানধন্তন রাজনোতিক বিপর্যয় ও অশান্তি, অচল সামাজিক অবস্থা 
ও কুসংস্কারাচ্ছ্ন অন্ধ ধর্মীবশ*বাস। প্রার্থীমক অবস্থায় খণষ্টধর্ম মোটেই প্রগতিবাদশ ছিল 
না; জবন ও বিশ্বচরাচয় সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও দর্শন প্রা্থীমক যুগের খশেম্টান পাশ্ডারা 
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৩১৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাহার সাঁহত বিজ্ঞানের বিরোধ মৌলক। এই বিশ্বাস ও 
দর্শন প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ কারয়াছিল। 

৮.২। গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের অধঃপতনের রাজনৈতিক, অর্থনোতিক এবং 
রোগ, মহামারী ও লোকক্ষয়জনিত কারণ 

পশ্চিম রোমক সায়াজ্যের ভাঙ্গনের সঙ্গো সঙ্গেই ইউরোপীয় সভ্যতার এই স্কট দেখা 
দেয়। তবে বহু পূর্বেই এই সঙ্কটের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছল। অনেকের মতে গ্রীক 
নগর-রাষ্টরসমূহের পতনের পর হইতেই প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনের স্রপাত। অর্থাৎ 
আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তার ইহার এক কারণ। কিন্তু আলেবজান্দারের সাম্রাজ্য 
গবস্তারের সঙ্জো সঙ্জো গ্রীক বিজ্ঞানের অনার প্রসার, িশেষতঃ আলেকজান্দ্রয়ায় নূতনরূপে 
গ্রক 'বজ্ঞানের আত্মপ্রকাশের ব্যাপার বিশ্লেষণ কাঁরলে উরপারউন্ত মতবাদ স্বীকার্য বাঁলয়া 
মনে হয় না। এই"'অধঃপতনের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে রোমক সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ কারবার 
পর হইতে । রোমকরা গ্রীক সাম্রাজ্য বা 'ম্যাগ্না গ্রোসয়া, আঁধকার করিয়া গ্রক জ্ঞান-বজ্ঞানও 
আত্মসাং করিল। রোমক কর্তৃক এই জ্ঞানভাণ্ডার আত্মসাতে কোন ক্ষাত ছিল না, যাঁদ সেই 
সঙ্গে তাহা পূর্ণ ও বৃদ্ধ কারবার যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাঁকত। রোমক সাম্রাজ্যে গ্রীক বিজ্ঞান 
ছিল একরূপ শোভা ও মর্ধাদা স্বরপ। শুধু জ্ঞানের জন্যই যে জ্ঞান-চর্চার একটা মস্তবড় 
প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, রোমকেরা কোনাদনই ইহা ভালভাবে উপলাব্ধ কাঁরতে পারে 
নাই। তাই রোমক সাস্ভাজ্যের পরাক্রম যতাঁদন অপ্রাতহত ছিল গ্রীক 'বজ্ঞানের শোভাও 
ততাঁদন কোনরূপে টিকিয়াছিল। এই পরাক্রম 'তরোহত হইবার সঙ্চোে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও 
পাট উীঁঠয়া গেল। দেখা গেল, রোমক সামাজ্য জ্ঞানভান্ডারকে উজাড় কাঁরয়া একেবারে নিঃস্ব 
রাখিয়া শলিয়াছে। জে. দস. মারসন- তাঁহার 116 5619106 ০1 17147 গ্রন্থে লাঁখয়াছেন £ 

[116 1091021005 2010917) 5010161 9170 121160 41011776065 

21)5011)0 1) 2, 791010100), 15 10010 21 1115091006 2100 ও (1১০ ০01 1119৫ 
[01076 1080 001৮0 21255 200. €%০1/%/1)016 170 0৮661 2 

01৬11172007, 200. 50107706. 10106 10116 1160 00017 2170 
00107501060. (6 09101081 ০0 10760601118 8665, ৮11)10) 16 10 1701 
1601500. 10001901012, 77000011017, 10100116080, 21] 050117760 200 
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খুঁচ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী হইতেই রোমক সাম্রাজের বির্দ্ধে বর্বর জাতিদের আক্কমণ 
ও আঁভযান সুর হয়। ২৩৬ খ:ইষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক ও আলামাম্ি নামে দুই জাতি রাইন নদের 
ধনম্নদেশ ও আল্সাস্ অণ্চল 'বধবস্ত কারতে আরম্ভ করে। এই সময়ে গথ্রাও পূর্ব 
ইউরোপে ও কৃ সাগরের উপকৃলবতর্শ অণ্টলসমূহে তৎপর হইয়া উঠে এবং ২৪৭ খপজ্টাব্দে 
দানিয়ুব নদ আঁতক্রম করিয়া রোমক সাম্রাজ্যের উপর হানা দেয়। ফ্রাঙ্ক, আলামাম্ন ও 
পাথূদের এই জাতীয় আক্মণ ও ল্ঠতরাজ সাময়িকভাবে প্রাতহত হইলেও চতুর্থ শতাব্দী 
হইতে ইহাদের আকুমণের প্রকোপ আবার বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ শতাব্দীতে ভ্যাপ্ডাল ও হুনদের 
অস্ভুতানে ও ধারাবাহিক আক্রমণে পাঁশ্চম রোমক সাম্মাজ্য একেবারে ভাঙ্গায়া পড়ে। ৪১০ 
খশীক্টাম্দরে গথ্নেতা আলারক সরার্সার ইতালীর দাক্ষণ আঁভমুখে এক "বিরাট সৈন্যবাহনণ 
পাঁরচালনা কাঁরয়া ও রোমক বাঁহনীকে বিধস্ত কাঁরয়া রোম আঁধকার করিয়া লয়। রোমক 
সান্াজা ইতিপূর্বে পশ্চিম ও পূর্ব সাগ্নাজ্যে বিভন্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। পর্ব সাম্ভাজ্ের 
রাজধানী হইল কন্স্তাল্তিনোপল্। পাঁশ্চিম সাল্মাজ্য সম্পূর্ণরূপে বর্বর জাত কর্তৃক 
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কোপার্নকাস্ ও ভেসালয়াস্ এই মধ্যযুগ মানাঁপক অবস্থা কাটাইয়া অতশতের 
পাঁরবর্তে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিয়াছলেন। টলেমশ ও গ্যালেনের নিকট 
তাঁহাদের ধণ অপৃরণীষ। কিন্তু এই দুই প্রাচীন গুরুকে তাঁহারা নকল বা অনুকরণ করেন 
নাই। স্বাধীনভাবে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও মননশান্তর দ্বারা যে সত্যে তাঁহারা উপনীত 
হইলেন বহযীদনের প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের সাঁহত তাহার মিল রক্ষা হয় নাই বাঁলয়া 
তাঁহারা পিছ-পা হন নাই। স্বাধীনভাবে মু্তকণ্ঠে নিজেদের আঁভজ্ঞতা ও সত্য উপলব্ধি 
বাস্ত কারলেন। যে প্রকার মনোভাব বৈজ্ঞানিক গবেষণা এইর্প স্বাধীন চিন্তাধারা সম্ভবপর 
করল তাহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাব । 1)৫ 136)017/110710)1/5 ও 49৫ £201:06 

এই প্রকার মনোভাবের প্রথম 'লাপবদ্ধ প্রমাণ। কোপার্নকাস্ ও ভেসালিয়াসের কাল 
ষোড়শ শতাব্দীতে তাই বিজ্ঞানের মধ্যযুগের শেষ ও আধ্দনিক যুগের সুরু । 

এই তো গেল মধ্যযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার স্তরবিন্যাস। এখন প্রশন হইল, চিল্তাজগতে 
হঠাৎ এইরূপ শোঁথল্য ও দাঁর্র্য উপস্থিত হইল কেন? তাহার উদ্ভাবনী ও সৃজনী 
প্রীতভার বিকাশ এইভাবে অবর্যদ্ধ হইল কেন? ইহা কি মন্যষ্য মনের আবর্তনশীল স্বাভাবিক 
বৈরুব্য ও অবসন্নতা; না ইহার সাহত রাজনৈতিক, সামাজিক ও তৎকালীন ধর্মব্যবস্থার 
কোন প্রত্যক্ষ যোগ আছে? এক শ্রেণীর এতিহাঁসকের মতে, বিজ্ঞানের প্রগাত বা অগ্রগতির 
উপর রাজনৌতিক ও সামাজিক অবস্থার কোনরূপ প্রভাব নাই। মানুষের দক 
কৌতহলাপ্রয়তা হইতে বিজ্ঞানের জল্ম ও ক্রমোন্নতি। এই কৌতূহলাপ্রয়তা কোনরূপ 
বাঁধাধরা নিয়মকানূন বা সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাভেদের বশবতরঁ নহে। এই 
কৌত্ুহলাপ্রয়তার অভাব বা আধিক্য আঁনর্ণেয় ও অনার্দস্ট। এইরূপ মতে বিশ্বাসী 
ধীতহাসিকের সংখ্যা অবশ্য ক্রমেই কমিয়া আসতেছে । মানুষের কর্মধারা ও "চল্তাধারার 
উপর রাজনৌতক ও সামাঁজক অবস্থার, প্রচলিত জীবনাদর্শের ও ধর্মীবশ্বাসের যে অনিবার্ধ 
প্রভাব বর্তমান, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা সাহিত্য ও সাধারণভাবে সভ্যতার বিকাশ এই 
অবস্থা, জীবনাদর্শ ও ধর্মীবশ্বাসের সাঁহত যে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত, বিজ্ঞানের আঁধকসংখ্যক 
ধীতহাসক ও পশ্ডিত এখন এই মতে বিশ্বাসী । কৃফষুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের এই অবনাতির 
জন্য দায়শ ইউরোপেয় তদানধন্তন রাজনোতিক বিপর্যয় ও অশান্তি, অচল সামাজিক অবস্থা 
ও কুসংস্কারাচ্ছ্ন অন্ধ ধর্মীবশ*বাস। প্রার্থীমক অবস্থায় খণষ্টধর্ম মোটেই প্রগতিবাদশ ছিল 
না; জবন ও বিশ্বচরাচয় সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও দর্শন প্রা্থীমক যুগের খশেম্টান পাশ্ডারা 
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এক অভূতপূর্ব ঘটনা। খু পৃঃ ২৫০ হইতে ১৫০ অন্দের মধ্যে ক্রীতদাসদের সংখ্যা 

এরূপ ব্াম্থ পায় বে, সমগ্র লোকসংখ্যার তিন-চতুর্থাশই ছিল রলঈঁতদাস। ডেলসের হাটে 

এই সময় দৌনিক দশ সহম কণতদাস রেচা-কেনা হইত বাঁলয়া জানা যায় 

ব্পতদাসদের প্রাত রোমক প্রভুদের আচরণ কিরূপ নির্মম ও নিষ্ঠুর ছিল ক্যাটোর রচনায় 

তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ক্যাটো নিজেও আঁত 'ন্ঠুর মানব ছিলেন। ক্লীতদাস পাচক 
খাদ্যদ্রব্য বিস্বাদ করিয়া ফোঁললে তাহার এই অমাজনীয় রজ্ধন-ুটীর জন্য অথবা পাঁরবেশন- 

কালে কোন র্লাঁতদাস খাবারের থার্লা, গ্লাস ইত্যাঁদ উল্টাইয়া ফোঁললে তাহার এই 
অসাবধানতার জন্য শাস্তিস্বরূপ ক্যাটো বেত্রাঘাতের আদেশ 'দিতেন। কীষকার্য সক্বষ্ধীয় 

গ্রন্থে ক্যাটো ক্লতদাস-নিয়ন্্ণ সম্পর্কে আরও অনেক কথা 'লীঁখয়াছেন। যেমন, ক্লরীতদাসের 
খাদ্যের পারমাণ তাহাদের কাজের পাঁরমাণের উপর নির্ভর কাঁরবে। বৎসরে যে সময়ে কাঁষর 
কাজ সর্বাপেক্ষা শ্রমসাধা, ক্লীতদাসের সেই সময়ে আঁধক খাদ্যের বরাদ্দ করিতে হইবে, অঙ্গ 
খাটুনির সময় অঙ্প বরাদ্দ। বাগান ও ক্ষেত খামারের মালিকদের পুরাতন জিনিস মাঝে 
মাঝে নিলামে বিক্রয় করা সম্পর্কে ক্যাটোর পরামর্শ হইল ৫ 

£[1)6 01210086007 0৬00] 5)0010 2000101) 0 010 %/011-00210, 
01610015160 08006, 06 ৮100], 0.6 511175, [179 %010-00. 102) (0013, 

016 9850. 200 01568560. 51205 2100 66700105615 01890 1)6 00৫9 
00? 16." 

স্পন্টই দেখা যাইতেছে, ক্যাটোর চোখে ব্লশতদাস একট প্রয়োজনীয় বল্পমান্র। যতক্ষণ 
সে কাজের উপযোগণ থাঁকবে ততক্ষণ তাহার মূল্য, অকেজো হইলেই তাহাকে 'নলামে বিক্রয় 
করা কর্তব্য। ছসিসেরোর মত পাঁণ্ডিত ও দরদী লেখকও ক্লীতদাসের উপর নিষ্ঠুর আচরণের 
সমর্থক ছিলেন। 0% 17) পুস্তকে ঝড়ের সময় জাহাজ হাল্কা কারবার উদ্দেশ্যে প্রিয় 
অশ্বাটকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা উাঁচত না ক্লীতদাসদের 'নক্ষেপ করা উাঁচত, এই সম্বন্ধে 
আলোচনা প্রসঙ্পো তাঁহার অভিমত হইল, ক্লীতদাসদেরই প্রথমে নিক্ষেপ করা উচিত। 
দুা্ভক্ষের সময় রুখ্ন ও জশর্ণ ক্রীতদাসদের হয় বিকুয় করা উঁচত নয় খাইতে না দয়া মারতে 
দেওয়া উাঁচত, ক্যাটোর এই মত সিসেরো সমর্থন করতেন। পিপ্ডার, হোরেস প্রমুখ বহু 
খ্যাতনামা ব্যান্ত এইরূপ নির্দয় আচরণের সমর্থক 'ছলেন। এই শেযোল্ত লেখকগণ স্বাধীন 
রোমক যুবকদের স্যাবধার জন্য ক্লীতদাসধদের গাঁশকাবাত্ত অবলম্বন কারবার পরামর্শ দেন।$ 
বলা বাহুল্য, এইরূপ উীন্ত বা লেখা এইসব খ্যাতনামা লেখকের কেবলমান্ন ব্যান্তগত মতামত 
মহে। ইহা তংকালশন রোমক শাসকশ্রেশীর দৃষ্টিভঙীরই পাঁরচায়ক। রোমক সমাজে 
ক্লীতদাসের হন, নিজ্ষল ও অবহেলিত জশবনের ইহা তন্রান্ত হীঙ্গত। 

ব্লীতদাস সচ্বন্ধে একাঁটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কোন ক্রীতদাস নিজের বা নিজেদের 
এই পুঃসহ ও হীন জীবনধানার কথা বর্ণনা কারয়া উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ রচনা করে নাই 
বা অন্য কোন স্মারকাঁলাঁপ রাঁখয়া যায় নাই। দাস-জশীবন সম্বল্ধে সামান্য ষেটুকু সাহত্য 
পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ স্বাধীন রোমক লেখকদের দ্বারাই রচিত। অথচ সংখ্যায় বিপুল 
এই ক্রীতদাস বাছনীর মধ্যে বুদ্ধিমান, বিত্তবান অথবা শিক্ষিত লোকের অভাব ছিল না। 
এইরূপ অক্ষমতার কারথ উদ্দেশযহশীন ও অর্থহীন দাস-জীবনের স্বাভাঁবক উদাসীন্য ও 
নিরংসাহতা। এই উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন ব্যর্থ জীবন সম্বন্ধে যে কিছু লাঁখবার থাকিতে 
পারে রাতদাসের মনে ইহা উদয় হয় না। তাহার এমা লক্ষ্য এই বিড়ান্যত জীবন হইতে 
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কোপার্নকাস্ ও ভেসালয়াস্ এই মধ্যযুগ মানাঁপক অবস্থা কাটাইয়া অতশতের 
পাঁরবর্তে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিয়াছলেন। টলেমশ ও গ্যালেনের নিকট 
তাঁহাদের ধণ অপৃরণীষ। কিন্তু এই দুই প্রাচীন গুরুকে তাঁহারা নকল বা অনুকরণ করেন 
নাই। স্বাধীনভাবে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও মননশান্তর দ্বারা যে সত্যে তাঁহারা উপনীত 
হইলেন বহযীদনের প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের সাঁহত তাহার মিল রক্ষা হয় নাই বাঁলয়া 
তাঁহারা পিছ-পা হন নাই। স্বাধীনভাবে মু্তকণ্ঠে নিজেদের আঁভজ্ঞতা ও সত্য উপলব্ধি 
বাস্ত কারলেন। যে প্রকার মনোভাব বৈজ্ঞানিক গবেষণা এইর্প স্বাধীন চিন্তাধারা সম্ভবপর 
করল তাহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাব । 1)৫ 136)017/110710)1/5 ও 49৫ £201:06 

এই প্রকার মনোভাবের প্রথম 'লাপবদ্ধ প্রমাণ। কোপার্নকাস্ ও ভেসালিয়াসের কাল 
ষোড়শ শতাব্দীতে তাই বিজ্ঞানের মধ্যযুগের শেষ ও আধ্দনিক যুগের সুরু । 

এই তো গেল মধ্যযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার স্তরবিন্যাস। এখন প্রশন হইল, চিল্তাজগতে 
হঠাৎ এইরূপ শোঁথল্য ও দাঁর্র্য উপস্থিত হইল কেন? তাহার উদ্ভাবনী ও সৃজনী 
প্রীতভার বিকাশ এইভাবে অবর্যদ্ধ হইল কেন? ইহা কি মন্যষ্য মনের আবর্তনশীল স্বাভাবিক 
বৈরুব্য ও অবসন্নতা; না ইহার সাহত রাজনৈতিক, সামাজিক ও তৎকালীন ধর্মব্যবস্থার 
কোন প্রত্যক্ষ যোগ আছে? এক শ্রেণীর এতিহাঁসকের মতে, বিজ্ঞানের প্রগাত বা অগ্রগতির 
উপর রাজনৌতিক ও সামাজিক অবস্থার কোনরূপ প্রভাব নাই। মানুষের দক 
কৌতহলাপ্রয়তা হইতে বিজ্ঞানের জল্ম ও ক্রমোন্নতি। এই কৌতূহলাপ্রয়তা কোনরূপ 
বাঁধাধরা নিয়মকানূন বা সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাভেদের বশবতরঁ নহে। এই 
কৌত্ুহলাপ্রয়তার অভাব বা আধিক্য আঁনর্ণেয় ও অনার্দস্ট। এইরূপ মতে বিশ্বাসী 
ধীতহাসিকের সংখ্যা অবশ্য ক্রমেই কমিয়া আসতেছে । মানুষের কর্মধারা ও "চল্তাধারার 
উপর রাজনৌতক ও সামাঁজক অবস্থার, প্রচলিত জীবনাদর্শের ও ধর্মীবশ্বাসের যে অনিবার্ধ 
প্রভাব বর্তমান, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা সাহিত্য ও সাধারণভাবে সভ্যতার বিকাশ এই 
অবস্থা, জীবনাদর্শ ও ধর্মীবশ্বাসের সাঁহত যে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত, বিজ্ঞানের আঁধকসংখ্যক 
ধীতহাসক ও পশ্ডিত এখন এই মতে বিশ্বাসী । কৃফষুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের এই অবনাতির 
জন্য দায়শ ইউরোপেয় তদানধন্তন রাজনোতিক বিপর্যয় ও অশান্তি, অচল সামাজিক অবস্থা 
ও কুসংস্কারাচ্ছ্ন অন্ধ ধর্মীবশ*বাস। প্রার্থীমক অবস্থায় খণষ্টধর্ম মোটেই প্রগতিবাদশ ছিল 
না; জবন ও বিশ্বচরাচয় সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও দর্শন প্রা্থীমক যুগের খশেম্টান পাশ্ডারা 
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৩২০ বিজানেয ইতিহাস 

ও সমাজে মানবতার আদর্শ প্রাতচ্চিত হইবার অত্যল্পকালের মধ্যেই যে এইরূপ উন্নাত সম্ভবপর 
হইয়াছিল, যোড়শ শতাব্দীতে রাঁচত এগ্রকোলার 496 76 7/6011108, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

এইসব তথ্য বিচার কারলে ইহাই মনে হয় যে, প্রাচীনকালে পরাক্ষা ও পযবেক্ষণের পথে 
অগ্রসর হইবার পাঁরবর্তে ন্যায় ও তকের পথে বিজ্ঞানের অগ্রসর হইবার এবং পরবতকালে 
এই অগ্রগাতও অম্যকর্পে রুদ্ধ হইবার এক প্রধান কারণ সমাজ-ব্যবস্থায় দাস-প্রথার ব্যাপক 
প্রধর্তন। সমাজের সেবায়, সর্বমানবের কল্যাণে 'বিজ্ঞান ঘখনই পাঁরপূর্ণভাবে নিয়োজিত 
হইবার অন্প্রেরণা লাভে বণ্ণিত হইয়াছে তখনই তাহার অগ্রগাঁততে কোন না কোন প্রকার ছেদ 
পাঁড়য়াছে। ফারিংটন 'লাখয়াছেন £_ 

[0015 [01501165005 56198180101) 0৫ 0116 10810 1017] [16 [১1-906106 
01 50101706 25 006 16901001006 70101501591 01092£0 01 50010 
1100 06670912100 5176, 11115 2৩ 1100 ৪০০০ 61001 00 
[19700106 01 007 (10601, 49171217015 132001 [000 10, 50101/10% 
800010176 00 06 100015060 ০1 1013 090 070 59106 89003 078 
%16 17255 1016 50756060, 16 00. [7216 2. 5658] 0110. ০৫ 
50161706, 900 [00050 1000 6%19000 1)6] (0 1069] 0010. 1106 [70105 
0 2. €1)01:21 10110100100) 11) (106 10900119] 00001010103 0£ 1166 
2100. 01 2. 517678] 6118170109110] 0£ 59010 0] 51096511110 
107৩ 1700 5801) 23 00019. 1১০ 710001000 199 500) 2. 16%616000. [70910 
23 20161) 50161706 10602917611) 115 00011100.--0৮661, 5066708, ], 

০. 168. 

&.৪। প্রাচীন 'বিজ্ঞানের পতনে তৎকালীন দার্শনিক মতবাদ ও খীষ্টধর্মের দায়িত্ব 

প্রাচশন বিজ্ঞানের পতনের ব্যাপারে গ্রশক দর্শনের ক্লামক অবনাতি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার 
উপর গুরুত্ব আরোপের পাঁরবর্তে শুদ্ধ চিন্তা, মায়াবাদ ও ভাববাদের আধক্য, আলোক ও 
ভৌতিক শাল্ততে ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস এবং সর্বশেষে প্রথম অবস্থার খীম্টধর্ম এবং সমাজ ও 
জশবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই ধর্মের ধান ও শনর্দেশ বড় কম দায় নহে। ব্যান্টর ও সমান্টর 
জশবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য, ইহার উৎপাত্ত ও পারণাঁত, পাঁর্ঘব ও নৈসার্গক পাঁরবেশের 
সাঁহত ইহার সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য প্রভৃতি বিষয়ে মান্য বাঁভন্ন যুগে কতকগাঁল চরম সত্যের 
সঙ্ধান দবার, কতকগুলি অমোঘ সিদ্ধান্তে পেশীছিবার চেষ্টা কাঁরয়াছে। দর্শন ও ধর্মের মধ্য 
দিলা তাহার এই প্রয়াস আঁভব্যন্ত। তাই দর্শন ও ধর্ম ব্যম্টি ও সমান্টগত জীবনের উদ্দেশ্য, 
আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে মত ও দৃষ্টিভাঁঙগর সৃষ্টি করে, সর্বপ্রকার জ্ঞান-চর্চার উপর সেই 
মত ও দূদ্টিভঙ্গশর প্রভাব আনবার্ধ। শুধু তাহাই নহে, আধকাংশ ক্ষেঘ্েই এই মত ও দৃষ্টি- 
ভা জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার গাঁতি ও দিক নির্ধারণ কাঁরয়া থাকে । জ্ঞান-চ্চা সাধারণতঃ এই 
প্রচাঁলত দাশপনক মতবাদ ও ধর্মমতের সাঁহত সামঞ্জস্য ও সমন্বয় রক্ষা কাঁরয়া চলে। মাঝে 
মাঝে অবশ্য এই সামঞ্জস্য ও সমন্ধয় রক্ষা করা দুজ্কর হইয়া উঠে। নূতন মনীষার আঁবর্ভাবে 
মৃতম জ্ঞানালোক সম্পাতে প্রচাঁলত দার্শীনলক মতবাদের সাঁহত নৃতন জ্ঞানের বিরোধ ও সংঘাত 
ঘটে। সেই. বিরোধ তারতর হইয়া নূতন জ্ঞানের জয়লাভ ঘাঁটলে. সেই জ্ঞানের সাহত খাপ 
খাওয়াইয়া দর্শনের ধারা আধার পারবার্তত ও প্রবাহিত হয় এই পারবর্তত দর্শন তখন 
ভবিষাং জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চায় পথ আবার নূতন কাঁরয়া বাঁধিয়া দেয়। 

চতুর্থ ও পণ্থীম শতাব্দশ হইতে শুর করিয়া প্রায় পাঁচ শত বংসর ইউরোপে কান ও বিজ্ঞান 



বিজ্ঞানের পতনে দার্শীনক মতবাদ ও খুশক্টধর্মের দায়িত্ব ৩২১ 

চর্চার গতি রুদ্ধ হইবার মূলে তৎকাল্পীন দার্শীনক মতবাদ ও খখন্টধর্মের সংদূরপ্রসারণ 
প্রভাব যে বিদ্যমান ছল, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সময়কার দর্শনের 
মধ্যে আমরা যে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রকাশ দোঁখতে পাই এবং প্রাথামক যুগের খুশস্টধর্মের 
কাঠামো, তাহার 'বশ্বাস, নীতিবোধ ইত্যাঁদ গাঁড়বার পশ্চাতে যে দষ্টভঙ্গণর সাক্ষাৎ পাই, 
তাহার পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, ি হেতু এই মনোভাব ও দম্টভঙ্গগ জ্ঞান-বজ্ঞান- 
চর্চার অন্দকূল হয় নাই, কি ভাবে দর্শন ক্রমে ক্রমে ধর্মের নিকট দাসখত লিখাইল এবং কেন 
ইউরোপায় চিন্তাজগতে 'নাক্ষয়তা আধিপত্য বিস্তার কাঁরল। 

আমরা দেখিয়াঁছ পর্যবেক্ষণের 'ভী্ততে দৃশ্যমান জগং সম্বন্ধে নানা তথ্য ও জ্ঞান আহরণ 
করিয়া সেই তথ্যসহূহের রীতিনীতি হৃদয়জাম কাঁববার প্রযাসেব ফলে প্রাচীন গ্রগক দর্শনেব 
উদ্ভব হইয়াছিল। গ্রশক দর্শনের ত্্রম্টা আয়োনীয দার্শীনকগণ বিজ্ঞান ও দর্শনকে পৃথক 
কারয়া দেখেন নাই। সক্কোটস ও গ্লেটোর হাতে পাঁড়য়া গ্রশক দর্শন এক সম্পূর্ণ নৃতন রূপ 
পারগ্রহ করে। শুধু পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকৃতিব বহসোব কিনাবা যে সম্ভবপর নয এবং 
প্রকৃত সত্য উপলাত্ধ যে একমান্র মননশান্ত ও শুদ্ধ আঁত্মক শান্তর উপব 'নর্ভর করে, স্লেটোর 
এই ধারণা বিজ্ঞান-নির্ভর দর্শনের পাঁরবর্তে এক ভাববাদী, আঁতি-প্রাকৃত তত্তীয় দর্শনের স্টান্ট 
করে। এই দর্শনে মানুষের মন ও চৈতন্যই সর্বস্ব; এই মন ও চৈতনোব দ্বারা উপলব্ধ সত্যই 
একমান্র শাশ্বত সত্য। এইরূপ দর্শনের আনবার্ধ ফল এই যে, ইহা হইতে বিশ্ব-প্রকৃতি ও 
মানুষের হীতহাস সম্বন্ধে এক মনগড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদের উদ্ভব ঘটে। এই মনগড়া 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদকে অন্রান্ত সত্য জ্ঞান করিয়া দার্শীনকগণ তখন অগ্রসর হন দৃশ্যমান নানা 
তথ্যের কারণ নিশি কারতে। যে সকল তথ্যকে এই মতবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, 
তাহারাই হইল প্রকৃত তথ্য, আসল সত্য, যে সকল তথ্যের সাহত এইবৃপ সামঞ্জস্য ও সংহাতি 
রক্ষা সম্ভবপর হয় না তাহারা চৈতন্য-অগ্রাহ্য অসত্য, সুতরাং তাৎপর্যীবহীন। এইরূপ 
দর্শনের প্রধান বিপদ এই যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্ভূল ও সংস্কারমূত্ত পর্যবেক্ষণ ও পরণক্ষার 
আদর্শের ইহা সম্পূর্ণ পরিপন্থী; সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগাতরও ইহা প্রাতকূল। সেজন্য 
যখনই প্লেটোর দর্শন প্রাধান্য লাভ কারয়াছে, তখনই বিজ্ঞানের অপমত্যু আমরা দেখিয়াছি। 

আারজ্টটূল ও তাঁহার পোরপ্যাটোটক্ বিদ্যাপশঠের দর্শনে পর্যবেক্ষণের আদর্শ এই ভাবে 

ক্ষুণ্ন হয় নাই। জ্যোতিষে ও পদার্থাবদ্যায় প্লেটোর প্রভাব তান সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে না 
পারিলেও, জাববিদ্যায় তান পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণেব আদর্শ পূর্ণভাবে প্রাতষ্ঠা কাঁরতে 
পাঁরয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য সহকমর্শ খিওফ্রেস্টাস্ ও আ্টাটো এই আদর্শ আরও ব্যাপক- 
ভাবে প্রচার করেন। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের উজ্জব্ল ইতিহাসের অন্যতম প্রধান কারণ এই 
যে, মিউজিয়ামের প্রথম অধ্যক্ষের নির্বাচন-কালে তাহারা প্লেটোর একাডেমণর দ্বারস্থ না হইয়া 
আ্যারত্টটলের পোঁরপ্যাটোটক বিদ্যাপধঠের দ্বারস্থ হইয়াছল এবং বিখ্যাত পদার্থীবদ 
জ্ট্াটোকে এই পদে নিয়োগ কাঁরয়াছিল। তথাপি আর্টের প্রধান কৃতিত্ব ন্যায়শাস্মে। 
পদাথশীবদ্যা ও জ্যোতিষে এই ন্যায়শাস্তের অবতারণা করিয়া এবং সামগ্রণ, সারবস্তু, আকুতি, 
পারমাণ, গুণ প্রভাতি চৈতন্য-গ্রাহা কতকগুলি সহজ ধারণার ভাত্ততে জ্যোতিষ ও পদার্থবিদ্যা 
বিষয়ক সমস্যার মণমাংসাকজ্পে তিনি যেসব মতবাদ উত্থাপন করেন তাহাতে অন্ততঃ এই দুই 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্তই হইয়াছিল। দর্ভাগ্যক্রমে মধ্যযূগণয় পশ্ডিতেরা আ্যারিষ্টটলের 
জাবাবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের পারবে তাঁহার ন্যায়শাস্ম, জ্যোতিষ ও পদার্থীবদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের 
উপর রাঁচত কতকগঁল অসম্পূর্ণ ও বিকৃত টকা অধ্যয়ন কারবার সুযোগ পায়। হয়ত 
জ্যারষ্টটলের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগ্ল অপেক্ষা তাঁহার অবৈজ্ঞানিক অধ্যাতাবদ্যার পরদ্থগলিই 
মধ্যযুগণয় মনোভাবের সাঁহত আঁধকতর খাপ খাইয়াছিল। 

স্টোইক ও এাপাকিউরণয় দর্শনের বিষয়বদ্তৃতে বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পন্ট হইলেও এই 
দৃই দর্শনের কোনটাই ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রাতষ্ঠিত নহে। এঁপাঁকউরাস্ তাঁহার 

৪১ 



৩২২ বিজ্ঞানের ইীতহাগ 

দর্শন রচনায় ভিমোক্রিটাস্ প্রস্তাবিত আগাঁবক তত্বেত্ত শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ঠিক বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাকে উৎসাহত বা অন্প্রাণত করিবার উদ্দেশ্যে নহে। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
এীপাঁকউরাস্ নিজে তেমন কোন উৎসাহই প্রকাশ করনে নাই। এঁপাঁকউরাসের প্রত্যয় হয় 
যে, ধর্মজানিত ভখাঁতই মানুষের যত অশান্তি, যত দুঃখের কারণ! ধর্মজনিত এই ভীতির 
হাত হইতে মানুষকে রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যে দার্শীনক মতবাদ রচনায় তান "বিজ্ঞানের আশ্রয় 
গ্রহণ কাঁরয়াছলেন।* সেইরূপ স্টোইক দর্শনে হেরাক্লিটাসের বিজ্ঞান, আযারজ্টট্লের 
ন্যায়শাস্ত প্রভৃতি নানা জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো হইলেও এই দর্শনের কেন্দ্রযয় সত্য হইল' 
মানুষের ইচ্ছাশন্তি। মৃখ্যতঃ মানুষের জীবন ও আচরণ নিয়ন্দিত করিবার উদ্দেশ্য 
ইহা এক প্রকার নশীতদর্শন মান্ত। এই কার্যে প্রয়োজনমত প্রাকীতিক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান 
ও আধ্যাত্মজ্ঞান ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে বা তত্বীয় জ্ঞান সম্বন্ধে 
আধিকতর জ্ঞানার্জন স্টোইক দর্শনের লক্ষ্য নহে। এই নশীতিবাদী দর্শন একান্তই 
বাস্তবধমর্ঁ এবং এই কারণেই আতমানায় ব্যবহারিক রোমক জাতির চিত্ত ইহা আঁতি সহজে 
জয় করিতে পারিয়াছল। জ্ঞানের মুখোসপরা এই দুই দর্শন বিজ্ঞানের পৃঞ্ঞপোষক 
গসাবে অনেক এঁতিহাঁসকের মনে আরান্তির উদ্রেক করিয়াছে; 'কন্তু আসলে ইহাদের 
কোনটাই বিজ্ঞানের অগ্রাতির অনুকূল হয় নাই। মান্ষের ক্ষুদ্র জীবনযান্নার নৌতিক 
মান, ধর্মজাত ভীত, অশান্তি প্রভাত তুচ্ছ ব্যাপারে আলোচনা নিবদ্ধ রাখায় বৃহত্তর জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে এই দুইটি দর্শন কোন প্রকার অনুপ্রেরণার কারণ হইতে পারে নাই। আইন প্রণয়ন 
ও রাম্মীয় শাসন-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের কার্যে স্টোইক দর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে ফলপ্রস্ 
হইয়াছল সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রাত এই দর্শন 'বতৃফারই সপ্সার 
করয়াছিল। রোমকদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চায় নিরুৎস্াহতার অন্যতম কারণ হিসাবে অনেকে 
স্টোইক দর্শনের উল্লেখ কাঁরয়া থাকেন। 

প্লেটোনিজ্ম্ বা প্লেটোনিক দর্শনের প্রাতপা্ত মাঝে মাঝে প্রাতদ্বন্ঘী দর্শন বা 
দর্শনসমূহের অভ্যুত্থানে ক্ষ হইলেও ইহার প্রভাব কখনই সম্পূর্ণভাবে বিল্স্ত হয় নাই। 
ঘাঁরয়া ফিরিয়া গ্লেটোনিজম মানুষের মনে বাসা বাঁধয়াছে, সাবেক রূপে না হইলেও 
অন্ততঃ পরিবার্তত রূপে । কিন্তু প্রথম ফুগের সে উচ্চ মান প্লেটোনিজম্ আর 'ফাঁরয়া 
পায় নাই; পরবতর্শকালে এই দর্শনের যে আঁভব্যান্ত দেখা যায়, তাহা নিঃসংশয়ে নিম্নস্তরের। 
প্লোটিনাস্ (২০৪-২৭০) স্লৈটোত্তর প্লেটোনিক দার্শানকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার 
সম্ট 'নও-প্লেটোনিজ্ম্ গ্রীক দর্শনের ইাঁতহাসে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেন্টা। প্রজ্ঞা 
ও শম্ধবাণ্ধর 'ভাত্ততে প্লেটো যে যাান্তবাদশ দর্শন রচনা কাঁরয়াছিলেন, প্লোটনাস তাহার 
মধ্যে আবার আমদানি কাঁরলেন মরমীবাদ। তাঁহার শিষ্য পোরাঁফাঁর (মৃত্যু ৩০০ খ:ঃ অঃ) 
ও আয়ামৃরিকাস্ (মৃত্যু ৩৩০ খুীঃ অঃ) নিও-প্লেটোনজ্মৃকে ক্রমশঃ আঁধকতর মরমশীবাদ 
কাঁরয়া তোলেন। ফলে প্লেটোর মূল দর্শনে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ষেটুকু 
সমর্থন 'ছিল, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় গবেষণার যেটুকু উৎসাহ ও অনযপ্রেরণা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহারও 
অবসান ঘাঁটল। মরমীবাদে সমাচ্ছম্ন আত-প্রাফত এক আনন্দলোকের সন্ধান 'দিবার জন্য 
এই নিও-স্লেটোনিজমের চেলারা বাগ্র হইয়া পাঁড়ল। এই সুযোগে নানাপ্রকার ধাদ্যাবদ্যায় 
ও ভোৌঁতিককাশ্ডে, অদূদ্টে ও দৈবে 'বশ্বাস এই দর্শনের অঙ্জাশভূত হইল। অলোঁকক 
যাদ্যাবদ্যার পথেই সে পরমান্চর্য দৈবশীন্র সাক্ষাৎ মিলে, আঁস্বক কল্যাণের জন্য দেবতা, 
দেবদূত ও শয়তান প্রত্যেকেরই যে প্রয়োজন আছে, এইর্প ধারণা নও-প্লেটোনিস্টরা সগর্বে 
পপ ্পি পপ মশা 
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বিজ্ঞানের পতনে দার্শীনক মতবাদ ও খুশক্টধর্মের দায়িত্ব ৩২১ 

চর্চার গতি রুদ্ধ হইবার মূলে তৎকাল্পীন দার্শীনক মতবাদ ও খখন্টধর্মের সংদূরপ্রসারণ 
প্রভাব যে বিদ্যমান ছল, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সময়কার দর্শনের 
মধ্যে আমরা যে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রকাশ দোঁখতে পাই এবং প্রাথামক যুগের খুশস্টধর্মের 
কাঠামো, তাহার 'বশ্বাস, নীতিবোধ ইত্যাঁদ গাঁড়বার পশ্চাতে যে দষ্টভঙ্গণর সাক্ষাৎ পাই, 
তাহার পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, ি হেতু এই মনোভাব ও দম্টভঙ্গগ জ্ঞান-বজ্ঞান- 
চর্চার অন্দকূল হয় নাই, কি ভাবে দর্শন ক্রমে ক্রমে ধর্মের নিকট দাসখত লিখাইল এবং কেন 
ইউরোপায় চিন্তাজগতে 'নাক্ষয়তা আধিপত্য বিস্তার কাঁরল। 

আমরা দেখিয়াঁছ পর্যবেক্ষণের 'ভী্ততে দৃশ্যমান জগং সম্বন্ধে নানা তথ্য ও জ্ঞান আহরণ 
করিয়া সেই তথ্যসহূহের রীতিনীতি হৃদয়জাম কাঁববার প্রযাসেব ফলে প্রাচীন গ্রগক দর্শনেব 
উদ্ভব হইয়াছিল। গ্রশক দর্শনের ত্্রম্টা আয়োনীয দার্শীনকগণ বিজ্ঞান ও দর্শনকে পৃথক 
কারয়া দেখেন নাই। সক্কোটস ও গ্লেটোর হাতে পাঁড়য়া গ্রশক দর্শন এক সম্পূর্ণ নৃতন রূপ 
পারগ্রহ করে। শুধু পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকৃতিব বহসোব কিনাবা যে সম্ভবপর নয এবং 
প্রকৃত সত্য উপলাত্ধ যে একমান্র মননশান্ত ও শুদ্ধ আঁত্মক শান্তর উপব 'নর্ভর করে, স্লেটোর 
এই ধারণা বিজ্ঞান-নির্ভর দর্শনের পাঁরবর্তে এক ভাববাদী, আঁতি-প্রাকৃত তত্তীয় দর্শনের স্টান্ট 
করে। এই দর্শনে মানুষের মন ও চৈতন্যই সর্বস্ব; এই মন ও চৈতনোব দ্বারা উপলব্ধ সত্যই 
একমান্র শাশ্বত সত্য। এইরূপ দর্শনের আনবার্ধ ফল এই যে, ইহা হইতে বিশ্ব-প্রকৃতি ও 
মানুষের হীতহাস সম্বন্ধে এক মনগড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদের উদ্ভব ঘটে। এই মনগড়া 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদকে অন্রান্ত সত্য জ্ঞান করিয়া দার্শীনকগণ তখন অগ্রসর হন দৃশ্যমান নানা 
তথ্যের কারণ নিশি কারতে। যে সকল তথ্যকে এই মতবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, 
তাহারাই হইল প্রকৃত তথ্য, আসল সত্য, যে সকল তথ্যের সাহত এইবৃপ সামঞ্জস্য ও সংহাতি 
রক্ষা সম্ভবপর হয় না তাহারা চৈতন্য-অগ্রাহ্য অসত্য, সুতরাং তাৎপর্যীবহীন। এইরূপ 
দর্শনের প্রধান বিপদ এই যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্ভূল ও সংস্কারমূত্ত পর্যবেক্ষণ ও পরণক্ষার 
আদর্শের ইহা সম্পূর্ণ পরিপন্থী; সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগাতরও ইহা প্রাতকূল। সেজন্য 
যখনই প্লেটোর দর্শন প্রাধান্য লাভ কারয়াছে, তখনই বিজ্ঞানের অপমত্যু আমরা দেখিয়াছি। 

আারজ্টটূল ও তাঁহার পোরপ্যাটোটক্ বিদ্যাপশঠের দর্শনে পর্যবেক্ষণের আদর্শ এই ভাবে 

ক্ষুণ্ন হয় নাই। জ্যোতিষে ও পদার্থাবদ্যায় প্লেটোর প্রভাব তান সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে না 
পারিলেও, জাববিদ্যায় তান পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণেব আদর্শ পূর্ণভাবে প্রাতষ্ঠা কাঁরতে 
পাঁরয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য সহকমর্শ খিওফ্রেস্টাস্ ও আ্টাটো এই আদর্শ আরও ব্যাপক- 
ভাবে প্রচার করেন। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের উজ্জব্ল ইতিহাসের অন্যতম প্রধান কারণ এই 
যে, মিউজিয়ামের প্রথম অধ্যক্ষের নির্বাচন-কালে তাহারা প্লেটোর একাডেমণর দ্বারস্থ না হইয়া 
আ্যারত্টটলের পোঁরপ্যাটোটক বিদ্যাপধঠের দ্বারস্থ হইয়াছল এবং বিখ্যাত পদার্থীবদ 
জ্ট্াটোকে এই পদে নিয়োগ কাঁরয়াছিল। তথাপি আর্টের প্রধান কৃতিত্ব ন্যায়শাস্মে। 
পদাথশীবদ্যা ও জ্যোতিষে এই ন্যায়শাস্তের অবতারণা করিয়া এবং সামগ্রণ, সারবস্তু, আকুতি, 
পারমাণ, গুণ প্রভাতি চৈতন্য-গ্রাহা কতকগুলি সহজ ধারণার ভাত্ততে জ্যোতিষ ও পদার্থবিদ্যা 
বিষয়ক সমস্যার মণমাংসাকজ্পে তিনি যেসব মতবাদ উত্থাপন করেন তাহাতে অন্ততঃ এই দুই 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্তই হইয়াছিল। দর্ভাগ্যক্রমে মধ্যযূগণয় পশ্ডিতেরা আ্যারিষ্টটলের 
জাবাবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের পারবে তাঁহার ন্যায়শাস্ম, জ্যোতিষ ও পদার্থীবদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের 
উপর রাঁচত কতকগঁল অসম্পূর্ণ ও বিকৃত টকা অধ্যয়ন কারবার সুযোগ পায়। হয়ত 
জ্যারষ্টটলের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগ্ল অপেক্ষা তাঁহার অবৈজ্ঞানিক অধ্যাতাবদ্যার পরদ্থগলিই 
মধ্যযুগণয় মনোভাবের সাঁহত আঁধকতর খাপ খাইয়াছিল। 

স্টোইক ও এাপাকিউরণয় দর্শনের বিষয়বদ্তৃতে বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পন্ট হইলেও এই 
দৃই দর্শনের কোনটাই ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রাতষ্ঠিত নহে। এঁপাঁকউরাস্ তাঁহার 
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রক্ষা কাঁরয়া প্রয়োজনমত বাছিয়া বাছিয়া এইসব অনুষ্ঠান ও মরমীবাদ কৌশলে গ্রার্থত 
করা হইয়াছে । ওরিগেন (১৮৫-২৫৪) গ্রীক দর্শন হইতে নানা মত ও তথ্যের সমাবেশ 
করিয়া দেখাইতে চেষ্টা কারলেন যে, খুষ্টখয় ধর্মীবশ্বাস সতপ্রাচীন দর্শন ও জ্ঞান হইতে 
উদ্ভূত। লোগোস (150£93) বা বিশ্বাত্মা বা ব্রহমাশ্ডের নিত্যতা, আত্মার পূর্বাপর অস্তিত্ব 
প্রীত গ্রীক অধ্যাত্ববাদের ভান্ততে তান প্রচার কাঁরলেন যে, ঈশ্বর অপাঁরবর্তনশীল। 
খুধচ্টীয় ধমরণবশ্বাসের এইরূপ পাশ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শাক্ষত সমাজের দৃন্টি আকর্ষণ করে 
এবং শাক্ষত ব্যান্তদের মধ্যে খক্টধর্ম প্রচারের বিশেষ স্ীবধা করিয়া দেয়। সেন্ট 
অগান্টিন (৩৫৪-৪৩০) এই দার্শীনক ভিত্তি আরও সূুদডরূপে রচনা করেন। তানি 
প্রথমে মানিকেইজমে ও 'নিও-প্লেটোনিজ্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরে খুশষ্টধর্মে দীক্ষা 
গ্রহশ করেন। তান নানা শাস্মে, বিশেষতঃ স্লেটোনক দর্শনে সুপাণ্ডিত 'ছলেন। 
খষ্টীয় ধর্মীব*্বাসের ভীত্ততে তান সমগ্র জ্ঞানের এক সমন্বয় সাধন করেন। তাঁহার 
চেষ্টায় খুশষ্টধর্ম এক অধ্যাত্য দর্শনে রূপাঁয়ত হইল। সেন্ট অগান্টিন মরমীবাদেও বিশ্বাসী 
ছিলেন; এমবারক ক্ষমতা প্রকাশ কারবার উদ্দেশ্যে তান মরমীবাদের ও যাদ্ীবদ্যার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কারতেন। সেন্ট জেরোমূ, সেন্ট গ্রেগরী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় 
ধর্মযাজকগণ অত্যাশ্চর্য এম্বারক ক্ষমতার প্রমাণ দিবার জন্য আত জঘন্য ও হান যাদ্যাবদ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

সুতরাং মরমীবাদ-কবালত প্রথম যুগের খনীষ্টধর্ম অন্যান্য মরমশীবাদী দর্শনের মতই 
পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞানের তাংপর্য বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। এই অবস্থায় একমান্র 
ধর্মীবষয়ক জ্ঞান ছাড়া অন্য সকল প্রকার জ্ঞানই যে উপ্পোক্ষত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য ক? 
তারপর খাঁষ্টধর্মের মূলমন্ত্র হইল বিশ্বাস, অর্থাৎ ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত খষ্টধর্মের 
মহিমায় বিশ্বাস। যে ধর্ম বা দর্শনের প্রধান শিক্ষা বিশ্বাস সেখানে স্বাধীন "চন্তার স্থান 
নাই, য্যান্ততর্কের অবকাশ নাই, শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্বেষণ নিষ্প্রয়োজন। গ্রীক বিজ্ঞানের 
ফেটুকু এই ধর্ম বিশ্বাসের সমর্থক কেবল সেইটুকু অংশই গৃহীত হইল; আর অবাশষ্ট 
অংশ বিধম্দের অলস মসস্তিচ্কের আবর্জনা ও জঞ্জাল হিসাবে পাঁরত্যন্ত হইল। এই 
সম্পর্কে সেন্ট বোঁসলের একটি উীন্ত প্রাণধানযোগ্য £_ 
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চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভীতি জ্যোতিস্ক সম্বম্ধে আলোচনা ও গবেষণার আর একটি 
প্রধান আপত্তি এই যে, এইসব জ্যোতিচ্ক সম্বলিত ব্রহম্াণ্ড ঈশ্বরের সাষ্ট। ঈশ্বর 
এই ব্রহম্রা্ডের অনেক উধের্ব। সতরাং গ্রহ, নক্ষত্র প্রভাতি ব্যাপারে চিন্তা নিবদ্ধ থাকলে 
ঈশবরাচিন্তায় বিঘ] ঘঁটবার সম্ভাবনা, এমন ফি ঈশ্বরের প্রাত ওদাসীন্য বৃদ্ধিও 'বিচিত 
নয়। অতএব ধর্মশাস্তের বাঁহর্ভৃত অন্য সকল প্রকার শাস্মের অধায়ন ও গবেষণা পারতান্ত 
হওয়াই বাঞ্নীয়। সেপ্ট অগ্াম্টন, এই মত তীব্র ভাষায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন এই বাঁলয়া যে, 
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বিজ্ঞানের পতনে দার্শীনক মতবাদ ও খুশক্টধর্মের দায়িত্ব ৩২১ 

চর্চার গতি রুদ্ধ হইবার মূলে তৎকাল্পীন দার্শীনক মতবাদ ও খখন্টধর্মের সংদূরপ্রসারণ 
প্রভাব যে বিদ্যমান ছল, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সময়কার দর্শনের 
মধ্যে আমরা যে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রকাশ দোঁখতে পাই এবং প্রাথামক যুগের খুশস্টধর্মের 
কাঠামো, তাহার 'বশ্বাস, নীতিবোধ ইত্যাঁদ গাঁড়বার পশ্চাতে যে দষ্টভঙ্গণর সাক্ষাৎ পাই, 
তাহার পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, ি হেতু এই মনোভাব ও দম্টভঙ্গগ জ্ঞান-বজ্ঞান- 
চর্চার অন্দকূল হয় নাই, কি ভাবে দর্শন ক্রমে ক্রমে ধর্মের নিকট দাসখত লিখাইল এবং কেন 
ইউরোপায় চিন্তাজগতে 'নাক্ষয়তা আধিপত্য বিস্তার কাঁরল। 

আমরা দেখিয়াঁছ পর্যবেক্ষণের 'ভী্ততে দৃশ্যমান জগং সম্বন্ধে নানা তথ্য ও জ্ঞান আহরণ 
করিয়া সেই তথ্যসহূহের রীতিনীতি হৃদয়জাম কাঁববার প্রযাসেব ফলে প্রাচীন গ্রগক দর্শনেব 
উদ্ভব হইয়াছিল। গ্রশক দর্শনের ত্্রম্টা আয়োনীয দার্শীনকগণ বিজ্ঞান ও দর্শনকে পৃথক 
কারয়া দেখেন নাই। সক্কোটস ও গ্লেটোর হাতে পাঁড়য়া গ্রশক দর্শন এক সম্পূর্ণ নৃতন রূপ 
পারগ্রহ করে। শুধু পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকৃতিব বহসোব কিনাবা যে সম্ভবপর নয এবং 
প্রকৃত সত্য উপলাত্ধ যে একমান্র মননশান্ত ও শুদ্ধ আঁত্মক শান্তর উপব 'নর্ভর করে, স্লেটোর 
এই ধারণা বিজ্ঞান-নির্ভর দর্শনের পাঁরবর্তে এক ভাববাদী, আঁতি-প্রাকৃত তত্তীয় দর্শনের স্টান্ট 
করে। এই দর্শনে মানুষের মন ও চৈতন্যই সর্বস্ব; এই মন ও চৈতনোব দ্বারা উপলব্ধ সত্যই 
একমান্র শাশ্বত সত্য। এইরূপ দর্শনের আনবার্ধ ফল এই যে, ইহা হইতে বিশ্ব-প্রকৃতি ও 
মানুষের হীতহাস সম্বন্ধে এক মনগড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদের উদ্ভব ঘটে। এই মনগড়া 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদকে অন্রান্ত সত্য জ্ঞান করিয়া দার্শীনকগণ তখন অগ্রসর হন দৃশ্যমান নানা 
তথ্যের কারণ নিশি কারতে। যে সকল তথ্যকে এই মতবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, 
তাহারাই হইল প্রকৃত তথ্য, আসল সত্য, যে সকল তথ্যের সাহত এইবৃপ সামঞ্জস্য ও সংহাতি 
রক্ষা সম্ভবপর হয় না তাহারা চৈতন্য-অগ্রাহ্য অসত্য, সুতরাং তাৎপর্যীবহীন। এইরূপ 
দর্শনের প্রধান বিপদ এই যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্ভূল ও সংস্কারমূত্ত পর্যবেক্ষণ ও পরণক্ষার 
আদর্শের ইহা সম্পূর্ণ পরিপন্থী; সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগাতরও ইহা প্রাতকূল। সেজন্য 
যখনই প্লেটোর দর্শন প্রাধান্য লাভ কারয়াছে, তখনই বিজ্ঞানের অপমত্যু আমরা দেখিয়াছি। 

আারজ্টটূল ও তাঁহার পোরপ্যাটোটক্ বিদ্যাপশঠের দর্শনে পর্যবেক্ষণের আদর্শ এই ভাবে 

ক্ষুণ্ন হয় নাই। জ্যোতিষে ও পদার্থাবদ্যায় প্লেটোর প্রভাব তান সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে না 
পারিলেও, জাববিদ্যায় তান পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণেব আদর্শ পূর্ণভাবে প্রাতষ্ঠা কাঁরতে 
পাঁরয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য সহকমর্শ খিওফ্রেস্টাস্ ও আ্টাটো এই আদর্শ আরও ব্যাপক- 
ভাবে প্রচার করেন। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের উজ্জব্ল ইতিহাসের অন্যতম প্রধান কারণ এই 
যে, মিউজিয়ামের প্রথম অধ্যক্ষের নির্বাচন-কালে তাহারা প্লেটোর একাডেমণর দ্বারস্থ না হইয়া 
আ্যারত্টটলের পোঁরপ্যাটোটক বিদ্যাপধঠের দ্বারস্থ হইয়াছল এবং বিখ্যাত পদার্থীবদ 
জ্ট্াটোকে এই পদে নিয়োগ কাঁরয়াছিল। তথাপি আর্টের প্রধান কৃতিত্ব ন্যায়শাস্মে। 
পদাথশীবদ্যা ও জ্যোতিষে এই ন্যায়শাস্তের অবতারণা করিয়া এবং সামগ্রণ, সারবস্তু, আকুতি, 
পারমাণ, গুণ প্রভাতি চৈতন্য-গ্রাহা কতকগুলি সহজ ধারণার ভাত্ততে জ্যোতিষ ও পদার্থবিদ্যা 
বিষয়ক সমস্যার মণমাংসাকজ্পে তিনি যেসব মতবাদ উত্থাপন করেন তাহাতে অন্ততঃ এই দুই 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্তই হইয়াছিল। দর্ভাগ্যক্রমে মধ্যযূগণয় পশ্ডিতেরা আ্যারিষ্টটলের 
জাবাবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের পারবে তাঁহার ন্যায়শাস্ম, জ্যোতিষ ও পদার্থীবদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের 
উপর রাঁচত কতকগঁল অসম্পূর্ণ ও বিকৃত টকা অধ্যয়ন কারবার সুযোগ পায়। হয়ত 
জ্যারষ্টটলের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগ্ল অপেক্ষা তাঁহার অবৈজ্ঞানিক অধ্যাতাবদ্যার পরদ্থগলিই 
মধ্যযুগণয় মনোভাবের সাঁহত আঁধকতর খাপ খাইয়াছিল। 

স্টোইক ও এাপাকিউরণয় দর্শনের বিষয়বদ্তৃতে বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পন্ট হইলেও এই 
দৃই দর্শনের কোনটাই ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রাতষ্ঠিত নহে। এঁপাঁকউরাস্ তাঁহার 

৪১ 



৩২৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

£26566756701 ছাড়া এই সময়ে আর একটি পুস্তক প্রচলিত ছিল। তাহার নাম 
19/19580106%5 1 এই গ্রন্থের উৎপাত্ত সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন, 
ওাঁরগেন এই গ্রন্থের প্রণেতা; কাহারও মতে বহু লোকের রচনা ও মত একান্ত কারয়া 
সন্কজিত ইহা একটি বিশ্বকোষ বিশেষ। যাহা হউক, প্রকাতি ও প্রাপবৃত্তান্ত সম্বন্ধে 
লাঁখত এই গ্রন্থের লক্ষ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞাঁনক সত্যের নিদেশি ও ব্যাখ্যা 
নহে। খহষ্টীয় ধমর্রন্থে উল্লীখত নানারুপ রূপক ও উপাখ্যানের তথাকাঁথত বৈজ্ঞাঁনক 
ব্যাখ্যা প্রদানই ছিল এই গ্রন্থের লক্ষ্য। সেই দক দিয়া এই গ্রন্থ £85:2916101 -এরই 
পর্যায়ভুত্ত। একটি উদাহরণের দ্বারা £/:)5919£%5-এর বিষয়বস্তুর স্বরূপ পাঁরচ্কার 
বুঝা যাইবে। ইহাতে এক জায়গায় বলা হইয়াছে, ?সংহী মৃত শাবক প্রসব করে; কিন্তু 
তৃতশয় দিবসে সিংহ এই শাবকের চক্ষুর উপর নিঃশ্বাস ত্যাগ কারলে সেই 'নিঃ*বাসের 
স্পর্শে মৃত সংহশাবক প্রাণলাভ করে। জ্ডার ?সংহ যাঁশুখতীষ্টের সমাধি হইতে 
পুনর্খথানের উপাখ্যান বুঝাইবার পক্ষে মৃত সংহশাবকের জীবন লাভের ব্যাপার ও ব্যাখ্যা 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 

খম্টধর্মের প্রথম দকে ধর্মযাজকেরা কোন্ দাঁন্টকোণ হইতে বৈজ্ঞাঁনক চর্চর 
তাৎপর্য বিচার কাঁরত, উপারউন্ত আলোচনা হইতে তাহা মোটামুটি বুঝা যইবে। ঈশ্বরের 
অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ কারতে অথবা ধর্মগ্রন্থের নানা রূপক, উপদেশ ও মন্তব্য গ্রাকীতিক 
দদ্টান্তের দ্বারা সহজবোধ্য কারবার জন্য যে 'বজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, তাহাদের এইরূপ 
ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সেই কার্ষেও নানা বাধা ও অসুবিধা উপাঁস্থত হইল। 
গ্রীক বিজ্ঞানের ও দর্শনের য্যান্তবাদের সাঁহত পদে পদে খুটষ্টীয় ধর্মীবশ্বাসের সংঘাত 
দেখা দিল। ইহার ফলে খাক্টানরা ক্রমশঃ তীব্র গ্রীকাবদ্বেষী হইয়া উাঠল। ৩৯০ 
থাঁছ্টায্দে বিশপ থিয়োফিলাস্ কর্তৃক আলেকজান্দিয়ার গ্রন্থাগারের এক অংশ ধংস করা 
এই বর্ধমান বিদ্বেষের এক পাঁরণাঁতি। ইহার অনাঁতকাল পরে 'বদুষা গাঁণতজ্ঞা হাইপোঁসয়াকে 
নর্মমভাবে হত্যা কারবার পশ্চাতেও এই খুইচ্টীয় বিদ্বেষ ও উন্মত্ততা বিদ্যমান। অজ্ঞতা 
যখন ব্যাপকভাবে গুণ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত ও প্রশংঁসত হয়, জ্ঞানের তখন বড় শোচনীয় 
অবস্থা। পলাইয়া বাঁচা ছাড়া তখন আর গত্যন্তর থাকে না। হইলও তাহাই। 
থুশন্টানদের এই ব্যাপক আক্রমণের ভয়ে বহু গ্রীক পাণ্ডত আলেকজান্দ্য়া পারত্যাগ 
কারয়া এথেচ্সে গ্লেটোর একাডেমীর দ্বারস্থ হইল। এথেল্সে গ্রীক দর্শন, শিক্ষা ও 
পাণ্ডিত্যের ছু আদর তখনও বর্তমান। যাদুবিদ্যার আঁধক্য, কুসংস্কার ইত্যাদি দ্বারা 
এই শিক্ষা নানাভাবে দুষ্ট ও পাঁতিত হইলেও প্রোক্লাস (৪১০-৪৮৫) প্রমূখ কয়েকজন 
দার্শীনকের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারে যায় নাই। তবে এথেল্সের 'বদ্যাপণঠের দিনও 
সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। চতুর্দকে খশষ্টধর্মের গ্লাবনের মধ্যে গ্রীক শিক্ষা, সংস্কাত 
ও দর্শনের এই ক্ষুদ্র বালুচরাঁট কতাঁদন আর নিজেকে রক্ষা কারতে পারবে? সম্মাট 
জাচ্টনিয়ান এক আদেশ জারি করিয়া এথেন্সের বিদ্যাপঠের দ্বার চিরাদনের জন্য বম্ধ 
কারয়া দিলেন (৫২৯) এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচার ও 
অধ্যয়ন আইনের দ্বারা 'নষম্ঘ হইল। 

প্লীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই দারুণ দৃর্গাত ও দূর্দশার দিনে চতুর্দিকে বর্বরতা ও 
অজ্ঞতায় তাণ্ডব লীলার মধ্যে বাইজান্টাইন্ সাম্াজ্য ও তাহার রাজধানী কন্স্তান্তিনোপল্ 
গ্রক সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক স্তিমিত আলোক কোন রকমে প্রজ্লিত রাখে। 
১৪৫৩ খীন্টাব্দে অটোম্যান তৃক্কদের কাছে কন্স্তাল্তিনোপলের পতন পর্যন্ত আটশত 
কি নর়শত বংসর গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ান, দর্শন ও সংস্কাতি বাইজান্টাইন্ সাম্তান্্ে বম্ধ 
জলাশয়ের ন্যায় কোন রকমে 'টাকিয্লা থাকে। ইহাতে জ্ঞানের সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটে 
মাই বটে, কিন্তু প্রাচীন জ্ঞান 'নীশচত, ও সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। 



বিজ্ঞানের পতনে দার্শনক মতবাদ ও খুষ্টযর্সের দায়িত্ব ৩২৭ 

কন্স্তাম্ভনোপলের পতনে গ্রীক পাণ্ডতগণ পলাইয়া পশ্চম ইউরোপের উর মৃত্তিকা 
্রঁক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুরু কাঁরলে ইউরোপে কিভাবে জ্ঞানের পুনজন্ম ঘটে, সে 
আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। 

ইউরোপে মধ্যযুগের ব্যাপ্ত এবং এই যগ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শোচনীয় পতনের মোটামৃটি 
কতকগুলি কারণ বার্ণত হইল। পাশ্চাত্য যখন অজ্ঞতার এইরূপ নিবিড় অন্ধকারে সমাঙ্ছর 
প্রাচ্য তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাঁসত। ভারতবর্ষে, মহাচশনে ও খস্লামিক 
মধাপ্রাচ্যে, এক কথায় সমগ্র এসয়ায় তখন এক অখণ্ড জ্ঞানরাজ্য স্যপ্রাতন্ঠিত। বসবষ্ধু, 
ঈশবরকৃষণ। 'দঙূনাগ, বুদ্ধঘোষ, জিনগ্প্ত প্রমুখ ভারতীয় বৌদ্ধ দাশশনকগণ 
সমগ্র এসয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তংপর; আর্যভট, বরাহামাহর, ব্রহয়গুপ্ত, মহাবপীর প্রমূখ 
জগাঁদ্বখ্যাত গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতার্বদ্গণ এই সময়ে ভারতীয় গাঁণাতক ও জ্যোতিষায় 
প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাগ্ভট; মাধবকর ও বৃন্দ চিকংসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নাতসাধন 
করিয়াছেন। 

এই সময়ে চীন মহাদেশেও আশ্চর্য বৈজ্ঞানক তৎপরতা পাঁরলক্ষিত হয়। গাঁণত ও 
জ্যোতিষে চিন্ লো-চ, হো চেন-তয়েন, স; চুংচি, সিয়া-হু উং, চেন-লয়ান, চ্যাং চিউ-চিয়েন, 
ওয়াং 'সিয়াও-তুধ চু তান্, লি সুন্ফেং, আই-িং প্রমুখ চোনক গাণিতজ্ৰ ও জ্যোঁতীর্বদদের 
নাম 'বখ্যাত; ফাহয়ান, হুয়েন সাং ওয়াং হ;য়ান্সে, ইং সং প্রমূখ পটক ও ভোঁগোলিকগণ 
বিচিত্র প্রাচ্য দেশসমূহের বিভিন্ন জাতি, তাহাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে তথ্য আহরণ কাঁরয়া অপূর্ব ভ্রমণ-কাহনী ও ভৌগোলক গ্রন্থ রচনা কারয়াছেন। 
চতুর্থ শতাব্দীতে চীনে তথাকাঁথত "ভারতণয় কালি' বা স্ভুসা কালি, আবক্কৃত হয়। এইসব 
আবিচ্কার দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পাঁড়য়া পাঁরশেষে ইউরোপে আলিয়া পেশীছে। 
সম্রাট জান্টানয়ানের রাজত্বকালে কয়েকজন নেল্টোরীয় খজ্টান পাদ্রশ গোপনে চশন হইতে 
রেশমের গুটি পোকার ডিম ইউরোপে আনিয়া প্রথমে গ্রথসে ও পরে ইউরোপের অনান্ন 
রেশমের চাষ প্রবর্তন করেন। 

সারয়া, মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যেও জ্রান-চ্চার এক প্রবল উৎসাহ এই সময় দেখা যায়। 
কন্স্তাল্তিনোপল্ হইতে বিতাঁড়ত নেচ্টোরণয় খশম্টান পাদ্রীরা এবং খুশষ্টধর্মের আরও 
কয়েকটি শাখা, যেমন মনোফজাইট্রা, মধ্যপ্রাচ্যে জ্ঞান-চর্চার পথ উন্মন্ত রাখে। এডেসা, 
নাসিবস ও জুণ্ডিশাহ্পুরের চাকৎসা-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগ্ুলি এই সময়ে বিশেষ প্রাঁসম্ধিলাভ 
করে। মনোফিজাইট্ সার্জয়াস্ রাসায়েন ও সেভেরাস্ সেবখৃতৃ-এর নাম হীতিহাসপ্রীসম্ধ। 
অন্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরব্য বৈজ্ঞানিক প্রাতভার বিকাশ 
জ্ঞানের ইতিহাসে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এঁসিয়ার এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানক তৎপরতার 
কালে ইউরোপে আয়ামৃর্রকাস্, ক্যাল্বসাঁডয়াস্ ম্যাক্রোবিয়াস্, ক্যাপেলা, বোয়েখিয়াস, 
ক্যাঁসওডোরাস্, ইসিডোর অব সেভিল, বড. আ্যালকুইন প্রমূখ যে অজ্প কয়েকজন দাশশীনক 
ও বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া বায় তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা একান্তই নিকৃষ্ট ্ রেণাঁর। সপ্তম 
শতাব্দীতে সমশ্্রভাবে পৃথিবীর বিজ্ঞান-চর্চার নমুনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসল্গো অধ্যাপক সার্টন 
তাই িখিয়াছেনঃ 
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0776 27061160009] 116 ০01 15121) 123 700 76 96800) 006 10 
০105101 13 16176 510%117 1016179160. 107 006 10032171016, 086. 
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1317171718501902, ড280122- 10011060076 পার 1106 50108-0610 
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এঁসয়ার বৈজ্ঞানিক তৎপরতার হাতহাস আমরা পরবর্তাঁ খণ্ডে আলোচনা কারব। গ্রীক 
প্রাতভা বিকাশ লাভের পূর্বে ও সমসময়ে বোদক ভারতবর্ষ ও চীন গাঁণত, জ্যোতিষ ও 
চাঁকৎসাবদ্যায় যে কিরূপ আশ্চর্য প্রাতভা ও স্বকীয়তার পাঁরচয় 'দিয়াছল, তাহা বর্তমান 

খণ্ডে 

নহে; 

আলোচনা কাঁরয়াছ। এই দুই প্রাচীন সভ্যজাতির সৃজনী প্রাতভার এইখানেই শেষ 
ইহা খুগল্টয় শতক আরম্ভ হইবার পর বহু শত বৎসর পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। তাহাদের 

প্রচেষ্টায় জ্ঞান-বিজ্্রানের যে উন্নাতি সাঁধত হয় তাহার কাছে পরবতাঁকালে ইউরোপের খণ 

বড় কম নহে। 
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গ্র্থপঞ্জী 

তারকা চিহুত গ্রল্থগ্ীল আলোচনা প্রসঞ্জো ফূট-নোট হিসাবে উাল্লাখত হইয়াছে। 
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ক্যাস্টগ্বলওান, ডাঃ আটিরো-১১৭। ১২০ 

ক্যাঁসওোরস্-৩ ২৭ 
কমিক আসম্বতার 'নয়ম_২৪৪ 
ক্লান্তাঁবদ্দ-8, ৯৭, ১০০, ১9৪, ১০৬ 
ক্লান্তিবত্ত--১০০-২, ১০৪-৫, ১৫২ 
ক্রা্তিবৃন্তের 'তর্যকতা- ১০৫, ২২৪ 
ক্রান্তযংশ-_২২৬-৮ 
কের প্রাগোতিহাসিক সভাতা, মোসস্ ও মাঁসনে 

_১৩২ 
কলেণ-২৬৫ 
ক্রোম্যাগনন: মানুষ-১৮, ২০, ২৩ 
ক্লোষেবার, অধাপক এ ল--৬২ 
ক্লাডয়াস-, সম্মাট--২৯১ 
ক্লোসিয়ে (ভূগভপ্পথ নদর্মা), বোমেব-২৯০ 
ক্ষরপাঁণ_-১১৩-৪ 

খানজেব উৎপাত্ত, আযবিষ্টটূলের মত--১৯৫ 
খরোচ্ঠণী সংখ্যা-লিপি--৮৭-৮ 
খুশম্টধর্ম_-৩২০, ৩২৩-৪, ৩২৬ 
খীম্টধর্মের দাঁযত্ব, প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনে 

৩২০-২৬ 

গাঁণত, আলেজান্দ্রীয় গ্রক)--২০৫-১৬ 
» চর্চা, রোমক আমনল--২৬০-৭৬ 

» , চৈনিক--৯২ 

৭.১ পথাগোরীয়--১৪২ 
» , ব্যাবলনীয়--০ ৬ 
» , ভারতীয় (বোদক যুগ)-৮৬ 
, , 'মশরায়-_-৭৯ 

» , ছিপার্কাসের--২৩০ 

গাঁতবাদ, আযারষ্ট-টলের--১৯৪ 
পাম--২৮, ৩২-৩, ৩৬, ৫১ 
গরিগণ্ডের অস্তেপচার--২৮৪ 
গাইড বই, রোমক সাম্মাজ্যের রাস্তাঘাটের বিবরণ. 

২৯৭ 
শা, জে-২৬৮, ২৭২ 
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দাডানার, ডাঃ এ_৬৬ 
গুংণাত্তর প্রগ্গাত--৮৯ 
গুণোত্তর শ্রেণ-_-৮৩ 
গুবার সংখ্যা-২৭৬ 
গুলুঁডিন, পল--২৭৪ 
গুলডিনের প্রাতপাদ্য--২৭৪ 
গেরুবেট-৩১২ 
গেলন, রাজা--২৯২ 
গোনসমস্যা (04410616719) 901)161))-২৯৩ 

গ্যাড, ডাঃ--৬৪ 
গ্যাঁলালও--৩, ৯, ১০, ১৫৮, ১৯৫, ২০২, ২২৭ 
গ্যালেন, ক্লাডিয়াস-৪, ১৫৩, ১৮৩, ২০৫, ২৫৫, 

২৮২, ২৮৫-৯, ৩০9৪, ৩০৬, ৩০৯-৯১, ৩১৯৩ 
» , শারীববৃত্ত-২৮৭ 
» ১ শারীরস্থান-২৮৬ 
» ১ সংক্ষিপ্ত জীবনী-২৮৫ 
গ্রহ-গাতি-৯৬ 
গ্রহ জ্ঞান, হন্দুদেব-১০২ 
॥) টৌনক--১০৫ 

গ্রহণ_-৪, ১০৫ 
গ্রহণেব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা, 'হিপাকণস--২২৯ 
গ্রমাচ্ডি মানুষ-১৮, ২০, ২৩ 
'গ্রীক আগুন'--৩০৬ 
গ্রেগাঁব, সেন্ট৩২৪ 
গ্রোমা-২৬৪ 
গ্লাউকাস, চিওসের-১৬৮-৯ 

ঘনর 'দ্বিগুণীকরণ সমস্যা--১৭৫, ২৭৩ 
ঘে্ষ, একেন্দ্রনাথ_-১০৩ 

চক্নাক পাথর--২১-২ 
চক্রপাঁণদত্ত-৮ 
চন্দ্র ও স্ষেব আয়তন, পাঁথবীর তুলনায়--২১৯ 
চন্দ্র ও সূর্যের দংরত্ব, পাথবী হইতে-২১৭ 
চন্দ্ুকলা--১৪, ১০৩, ২১৭, ২৬৬ 
চন্দরগ্রহণের ব্যাখ্যা--১৪০, ১৫২, ২২৯ 
চন্দ্রের গাঁত, টলেমশর ব্যাখ্যা--২৩২ 
চরক-_১১১, ১১৩-৪, ১৯৬ 
চরক-সংাহতা--১১৩-৪), ১১৯৬ 
চাইলড্, গর্ডন_-২১-২, ২৭) ৩০, ৩৪, ৪৯, ৫৫, 

১২৫-৬ 
চাকার অঙ্ষদণ্ড--২৪২ 

চাকার আবিচ্কার_৪৫, ৪৬, ৪৭, ১২৬ 
চাল্দ্র বংসর--৯৪, ৯৯ 
চান্দ্র মাস--৯৫-৬, ৯৮, ১০০, ১০২ 
চাল্্রযতি-_-১০৩-৪ 

চাম্দ্রসৌর পর্যায়-কাল, পণ্যবার্'ক--১০৩ 
চাঁব-১৬৮ 
িউ-্যাং সুয়ান-শু--৯২-৪ 
চাকংসা-ীবজ্ান (-বিদ্য), আলেকজান্দ্রয় _-২০৪ 

» ১, গ্রতীক--১৫৯-৬৭ 
॥ ১, চোৌনক--১২১-৪ 
॥। ৮ ॥ ভারতীয় (বৌদক যুগ)--১১০-২১ 
॥ , ১ মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়_-১০৬-১০ 
+ ১ রোমক-২৮২ 

চন্তরীলপি--৫৪, ৫৮-৬০, ৬৩, ৬৫ 
চিন্রা্কন, প্রাগোতিহাসিক--৫৬ 

» 7, প্রাচীব-১৮, ২৪, ২৬, ৪৬ 
 । ম্যাগদালেনীয-২৫ 

19ন- লোঁ৮-৮, ৩২৭ 
চীনামাঁটি_৪, ৫২ 

চু তান_৩২৭ 
টন-লুয়ান_-৮, ৩২৭ 
চেলীয কালচার, মানষ- ২০, ২১-৩, ২৪ 

চেম্টীয না৬-২০৪ 

চৌন্-সু, সম্াট -১০৫ 
চ্যাং 'চউ-চিষেন--৮, ৩২৭ 

চ্যাং সাং_-৯২, ৯৪ 

ছা ৩৯ 

ছাধাপথ--১৫হ 

জতুকণ--১১৩-৪ 
জননতত্্, ক্রিয়া--১৯১-২, ১৯৭ 
জন স্কেটাস--৩০৮ 

জনদ্বাস্থা, রোমকদের--২৯০-২ 
জরথ,স্গ্র-৩ ২৩ 
জলগাহ--২৪৮ 
জলঘাঁড়--১৬, ১৫৪, ১৫৮, ২৩৯-৪০, ৩০৫ 

জলচাকা--৯ 
জলতরত্ণা--২৩৯-৪০, ২৪৭ 

জলবিষূব-১০০, ২২৯ 
জাভা মানষ_-১৫-৬ 
জাঁচ্টানযান জম্ভাট--৯, 

৩২৬-৭ 
জিউাকগ্পাস-২১৩ 
জিউস (গ্রীক দেবতা )--১৩৪ 
1জওলজিক্যাল সার্ভে, ভারতাঁয়--১৫ 
জিওলজিক্যাল সোসাইটি, ইংল্যাপ্ড_-১৩ 
জিগগুরাট--৪৯, ৫১, ১৩২ 
এজন,-২৫২ 
1জিনগ:স্ত-৩২৭ 

১৯১, ২৯০, ৩১৬. 



৩৫৬ 

জিনস, স্যার ব্রেমস-১৩৫৩ 
'জিমার--১০২ 
গ্শবক কোমারভষ্চ--১১৫, ১১৬ 

জখবদেহ বাবচ্ছেদ--১৬২-৩ 
জুলিয়ান পাঁঞ্পকা- ২৬৩ 
জুলিয়ানা আযনসিয়া_-২৮১ 
জেনার--:১২১ 
জেনো--১৪৫, ২৫৮ 
জেনোক্রেটিস_ ১৮১) ১৯৯ 
জেনোফোন--১৩৬; ২৯৬ 
জোমনাস-:২৬১, ২৬৬, ৩০৫ 
জেরার্ড অব ক্লেমোনা-৩১২ 
জেরেক-সাস্--১৭১ 
জেরোম, সেন্ট-৩১০, ৩২৪ 

জোয়ার-ভাটার ব্যাখ্যা--২৬৬ 

জোসমোস-২৪৭-৮ 
জোসের, রাজা--১০৬ 
জ্ঞানী-মানদষ (1701)0-১71)161)৯)--৯২ 
গ্্যাকাব--১০০ 
জ্যাকসন, হেনার--১৯৯ 
জ্যাঁমাত, ইউীরুডের--২০৫-৬ 

, ) ইউডক্সাসের--১৭৭ 
, , কনিক-১৮০ 
, ১ নিগমনাত্মক--১৩৮ 
+ » িথাগোরীয়--১৪৫-৭ 

, গ্লেটোর--১৭৫-৬ 

১ বিশ্লেষণমলক--২১৬ 

,» ১ ব্যবহারিক-২৪৩ 

» ১ ব্যাবিলনীয়--৭৯ 

॥ ) ভারতখয় (বৈদিক যুগ)--৯৯ 

» ১ িমশরায়-৮৩ 
» , রোমক--২৬৩ 

জ্যোতষ, আঁকীমডিসের--২১৫ 
, ) আলেকজান্দ্রীয়_-২১৬ 

« ॥ আারসটার্কাসের_ ২১৭ 

, , ইউডকসাসেব---১৭৮ 

» , চর্চা, রোমক আমলে--*৬০-৭৬ 

৭» , চৌনিক--১০৪ 

, ) পথাগোরীয়--১৪৭ 
এ , স্লেটোর--১৭৬ 

, ১ ব্যাবলনীয়--৯৪ 
, ভারতীয় (বোদক যুগ)-৯৯ 

॥ ) শীমশরীয়--১৮ 

» ১ ৃহপার্কাসের_-২২৬ 

ধালা দিয়া লোহা জুঁড়বার কৌশল 

আঁবক্ষার ৯৬৬ 
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টনাসল অস্ব্রোপচার--১১৭, ২৮৪ 
টপেডো মংস্য১৮৭-৮ 
টলেমণ, ক্লাডয়াস--৪, ৯৮, ১৭৭-৬, ১৮২, ২০৯, 

২১৮-৯, ২২৯) ২২৬, ২২৮-৯, ২৩১-৭১ 
২৫৫, ২৫৭, ২৬১, ২৭৩, ২৮৫, ২৯৫-৭, 
৩০০-৪, ৩০৫, ৩০৯-১১, ৩১৩ 

এ, অক্ষাংশ ও দেশান্তরের সাহায্যে মানচিত্র 
রচনা-৩০০ 

, ১, আলোকবিদ্যা-২৩৬ 
, , আযলমাজেম্ট-২৩২ 
» ১ গ্রন্থ-পারিচয়--২৩২ 
, ১ চন্দ্রগতি ব্যাখ্যা, ডেফারেন্ট ও পাঁরবৃত্তের 

পাঁরকল্পনা-২৩২ 
» ১ ভঁকেন্দ্রীয পরিক্পনা- ২৩৪ 
, , ভূগোল--৩০০-৪ 

টলেমশীদের বিদ্যোৎসাহতা-২০১ 
উলেমী সোতার-_-২০১ 
টাইকো ব্রাহে-৯, ১৮২, ২২৭, ২৮৫ 
1ন-- ৩৬, ৩৯-৪২, €৩ 
1টবোরযাস, সমাট--২৮২, ২৮৪ 
টমোচারিস-২২৮ 
টেইলব-- ৬৬, ৭৫ 
টেরটুলিয়ান_৩১০ 
টেবাকোটা--৫&৪ 
ট্যাকশাল, কাঁলকাতা--৭৪ 
ট্যানারি, পল- ১৩৬, ১৪০, ২৬৬ 
ট্যালেন্ট, গ্রীক মুদ্রা--১৮৫ 
ট্যাসটাস---২৫৫-৬, ৩০০ 
্রাপাঁজয়মেব ক্ষেত্রফল--৯১, ৯৩ 
্রফাইনিং--১৬৫ 
খ্বুফন-_-১৬৫ 
প্রোজান যুদ্ধের প্রত্ততত্বীয ধৰংসাবশেষ-১৩২ 

উযেগ, গপটার-১০৬ 
ডসন, চার্লদ--১৬ 

ডহনুণ--১১৯৩ 
ডাই-অপান্রা--২৪৪ 
ডাবস্, হোমার-২৫২ 
ডায়োকাইটিস্, আঁমানয়াস.--১৫১ 

ডায়োক্লাটয়ান, সম্রা--২৪৭, ২৭৩ 
ডায়োফ্যাস্টাস--৭৮-৯, ২৫৫, ২৫৭, ২৬১, 

ই৬৮-৭২, ৩১০ 
» , উদ্ভাবিত কয়েকাঁট সম্কেত- ২৭০ 
» , বীজগাঁণত--২৬৯ 
» , রচনাবল+- ২৬৯ 
» ১ সংক্ষপত জখবনী--২৬৮ 
» » সমীকরণ-সমাধান_২৭১ 
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ডারউইন, চার্লস--১৪, ১৮৬ 
ডালটন্, জন--১৫৮, ২৬০ 
[ডিওস্কোরাঁডিস--২৭৬, ২৮০-২ 

552 উদ্ভিদবিদ্যা--২৮০ 

» + রসায়ন_২৮২ 
1ডন্কেল ঘাস_-২৮, ৩২, ৪৮ 
ডপাঁথারয়া রোগ--১৬৪ 
[িমোক্রিটাস---১৪২-৩, ৯৪৭, ১৫৫), ৯৫৬-৮, 

১৬৮) ১৯৭৭, ১৯৩, ১৯৫, ২০৯) ২৪৫, 
২৫৮-৬০, ৩২২ 

[ডমোক্লটাস, নকল-_-২৪৭ 
ডিয়োডোরাস্--৮০, ১৫০ 
ডারংগার, ডেভিড--৭৫ 
ডঁক-, অধ্যাপক-_৭৫ 
ডীন ইনজ-৭ 
ডেফারে্৯-২৩২, ২৩৪-৫ 
ডোঁভিডস্, অধ্যাপক--৭৩ 
ডেল'বর্--২৩১ 
ডোঁলযান সমস্যা--১৫৫ 
ডোডেকাহেজ্রনের অঙ্কন কৌশল, গোলকেব 

অভ্যন্তরে--১৪২ 
ডোনাট--২৫৬ 
ডোনাটাস--২৫৬ 
ডোরিয়ান জাত--১৩৩, ২৪১ 
ডোঁসাঁথযাস_-২০৮ 
ড্যাম্পিয়াব, স্যাব উইলিয়ম সোঁসল--৩ 
ড্রায়োপথেকাস--১৫ 

ঢালাই, 'পতল--৫৩, ১৬৮ 
ঢালাই-এর পদ্ধাত--৩১ 

তকমন (বোদান্ত জবর)--১১২ 
তক্ষশীলার বিশ্বাবদ্যালয--১১৪ 
তাজমহল--২৩ 

তান্-৪, ৩৬-৪২, ৫২ 
তান নিষ্কাশন পদ্ধাত--৩এ 
তাক়শাসন, সোগৌরা-৭৩ 
তুলাদপ্ড--৫৩ 
তেজাঁষ্কয় খানজ--১২ 
তোন্তরখ্ঘ সংহিতা_৮৬, ৮৯, ৯২, ১০১ 
বিকোগামাত-২৩০, ২৩২, ২৬৭ 
ভ্িদোষবাদ হিন্দু চিকিৎসাশাদ্তের)--১১১, ১২০ 
ধাতু (বায়ু, পিস্ত, কফ)-১১২ 
'ন্রীপটক (বৌদ্ধ গ্রজ্থ)-১১৬ 
ব্রিভুজ-সংখ্যা--১৪৩ 

৩৫৭ 

ত্রিভুজের ক্ষেত্ুফল নিণয--২৪৪ 

প্ৈরাশক নিযম- ৯২ 

থটমেস্, তৃতীয়- ৪৫ 
থযেট (মিশরগয দেবতা)_-৮০ 
থন'ডাইক- ২৩৮ 
থালেস-৪, ৯৬, ১৩৫-৮, ১৪১) ১৫৮, ২০৯, 

২০৫, ৩০৯-১০ 
থিওডোরাস--১৬৮-৯ 
থওডোলাইট-২৪৪ 

থিওন অব্ আলেকজান্দ্রি।-- ২৬৯, ২৬৮, ২৭৩, 
২৭৪), ৩১০ 

1থওন অব্ স্নার্ণা- ২৬১, ২৬৮ 

[থগফলাস্, ধবিশপ- ২০২, ২৭৫, ৩১০, ৩২৬ 
1থওক্রেস্টাস্ -১৩৮, ১৫১, ১৭৪, ১৮৩-৪, 

১৯৬-৮, ১৯৯-২০১, ২৪৫, ২৮০, 
২৯৪, ৩০৯, ৩২১ 
উদ 1বদ্যা--৯৯৬-৭ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতি- ১৯৬ 

». বসাধন--১৯৭-৮ 
[থিযোডোবিক, অষ্ট্রোগথ্ সম্মাট- ২৭৫ 
থুপিডাইড্স্--১৭১, ২৫৯, ২৯৬ 
থোমস্টকৃলস্- ২৪৬ 

দক্ষ- ১৯১৩৪ 
দাঁক্ষণাযন - ১০০ 

দত্ত, ডাঃ বিভীতিভূষণ- ৮৬, ৮৮-৯, ৯৯ 
দবাযুস--৮৮, ৯৮, ১৭১ 
দশামক পদ্ধাত-৫৩, ৭৭ 
দরশামুক সংখা-পাতন-১২৬ 
দশামিক স্থানিক অঞ্ক-পাতন পদ্ধাত-২৬৮ 

দস্তা-৩৯, ৪০ 
দড়পাল্লা-- ৫৩, ১৩১ 

দাসপ্রথা--১৭১-৩ 
দাসপ্রথা, বিক্ানের অধোগাঁতিতি-৩১৬-২০ 

দ্-নাগ--৮, ৩২৭ 
দীক্ষিত, রাম বাহাদুর কাশীনাথ- ৫৪ 
দশর্ঘ বধসর, চৌনিক--১০৪ 

দই মধ্যক আনৃপাতিকের সম্পদ্দ--১৫৫ 
দুনাঁ, মরিস ৫৬, ৬৬, ৬৯, ৭১ 
দুবোয়া, ডাঃ-১৫ 
দৃঢ়বল-- ১৯৪ 
দেকার্ত, রেনে-৯১৬, ২৭৪ 
বাদশিক পদ্ধাতি--৭৭ 
দারুজে-৬৩৬ 
দ্রবণ--২৪৭ 



৩৫৮ 

ধন্ঝতাঁর--১১৩-৫ 
ধাতু-নিজ্কাশন 'বিধ্যা-৩৭, ২৪৫ 
ধাতুর আঁবজ্কাব-৩৬, ১২৬ 
ধাতুর ব্যবহার, ইপিয়ড ও আঁডাঁপতে 

ডাল্পখিত--৯৩৩ 
ধান_২৮-৯, ৫১ 
ধূমকেতু, হযানির- ১০৫ 

ধমবেতুব উৎপত্তি-১৯৫ 
ধ্বানএপাপি- ৫৯, ৬০, ৬৫ 

নন্্র। পয বেক্ষণ, ব্যাবিলনীয়--৯ 
নক্ষপ্র সাবণণ-২২৭-৮ 

নপগ গসন_৪৭, ১২৬ 
নবজীবীয় যন্গ--১২, ১৯৬ 

নবারষামন;--৯৫ 
নবোনসোব- ৯৭ 
নব্য প্রস্তব াঁনগাঁলাথক) যুগ--&) ১২, ১৯, 

২৮-৩০, ৩২, ৩৪-৮, ৪০, 

৪৭-৯, ১৯২৬-৭ 
নব্য প্রস্তর যুগের বিস্লব-২৭ 
নরদেহ ব্যবচচ্ছদ--২৮৫-৬ 
নাক্ষত্র 'দন--১০৩ 
নাগাজঃন--৮, ৯১৪-৫ 

নাটুফীয কালচাব-২৮-৯, ৩৩ 
নাড়শ পধীক্ষা--১২২ 
নাপোঁলযোঁ--১, ৬৪ 
নারাষণ, ধাঁষ--১১১ 
নারভ-তন্ল-২৮৬ 

নাঁসর আল-দন আল-তীঁস--৯ 
গনউউন-_-৯, ১০, ২০২, ২০৬, ২৭৪ 

গনউটনের কাঁণকাবাদ, আলোক সমবন্ধে--২০৭ 
নউমা-২৮৭-৮ 

[নও-প্লেটোনিজ্মৃ--৩০৫, ৩২২-৪ 
'নওল1থক  বপ্লব--২৭, ১২৪ 
দনঃশেষণকরম পদ্ধাত--১৭৮, ২১২ 
গনকো'মকাস-, আবত্টট্লের 'ীপতা--১৮৩ 
গনকোমেকাস্, গাঁণতজ্ঞ--২৫৭, ২৬১, ২৬৭-৮, 

২৭২ 
নয়ান্ডাথল মানুষ, প্রজাতি--১৭। ১৮-৯, ২৯, 

১৬4 

নরক্ষরেখা-৩০২-৩ 
মীড্হ্যাম, ডাঃ জোসেফ--৯, ১০ 
নশরো, সম্ঘাট-২৮০ 
নশহারকাবাদ, লাপৃ্লদসের--১৫৬ 
নূতন গোলার্ধ সম্বন্ধে জল্পনা--২২৬ 
নেই চি--৯২১-২ 
নেষ্টোরণয় খুন্টান-৩২৭ 

নির্ঘণ্ট 

নোভা, ন.তন নক্ষত্র--৯০৫ 
নোসস্ ও মাঁসনে-১৩২-৩ 
নৌকা--৪৭ 

» , পালতোলা-_-১২৬ 

পণ্চবিংশ ব্রাহ়ণ--৮৯ 
পতঙ্জীল--১১৬ 
পদাথবদ্যা, আাবষ্টটলের--১৯৪-৫ 

»... এম্পিডকূলেসেব গবেষণা--১%৪ 
র্ ফাঁলিত--২৩৭ 

পবাশর--১১৩-৪ 
পাঁরবাহ, আ্যাকুইডান্ট--২৯০, ২৯৩-৫ 
পারবৃন্ত--২৩২, ২৩৪-৫ 
গারামাত, ক্ষেত্রীবজ্জান_-২৪৩-৪, ২৬৩ 
পারস্রাণ-২৪৭ 
পল, সেণ্ট-৩২৩ 

পলিমার্কাস---১৭৯ 
পশুপালন-৫, ২৭, ৩২, ৩৬, ৪৭, ৪৯, ৫৯ 

(পাই)-এব মান--৭৯, ৮৩, ১৩, ২৯৯-২ 

পাটীগাঁণত, আরোহ--২৬৮ 

». , নিিকোমেকাসেব-২৬৭-৮, ২৭৫ 
». , ভাবতীয় (বৈদিক যগ)-৮৯ 
»., িশকীয়-৮৯ 

পাঁণনঈ_১১৬, ২৫৬ 
পাতন-_-২৪৭ 
পাবদ, প্রস্তুতপ্রণালী, নিষ্ষাশন-২৪৮, ২৮২ 

, , 'সাফালস রোগে-১২৪ 
পাটিংটন_-৪১, ১২৫ 
পামোনাঁডস:--১০-১, ১৫৫, ৯৫৮, ২০১ 
পাল--৪৭ 
পালতোলা নৌকা-১২৬ 
পালাডিও--২৯৩ 
পিউটিংগার-২৯৬ 
'পউঁটংগার মানাঁচত্র-_২৯৬-৭ 
[পক--৫১ 

'পিকিং মানুষ_-১৬ 
'পিগট, শ্টয্লার্ট--৪১ 
গপিড়নার ফুদ্ধ_২৬৬ 
পন্ডার-৩১৯৮ 

'পিতল, 'পিশ্তল--৪, ৩৯৪২, ৪৯, ৫২৩ 
পথাগোরাস-৪, ৭৯, ১৪১--৭, ১৫১, ৯৫৫, 

২৬৭, ২৭৬ 

5... জ্যামিতি--১৪৫-৭ 
».. , জেযোভিষ--১৪৭ 
».., সংখ্যাতত্ব ও গণিত--১৪২--৫, 

২০১, ২০৫ 



নিউ 

পিথাগোরাসের (_ রাঁষ) উপপাদা, প্রাতপাদা_-৭৯, 
৯১--২, ১৪৪--৫ 

পিথাগোরীয় বিজ্ঞান-১৪১--৭ 
পিথাগোরীয়্ ভ্রাতৃসঙব--১৪১, ১৪২, ১৫০--১, 

১৫৫ 

পিথেকানপ্রোপি পাস্১৫, ১৬৮ 
িরামিড--৪, ২৩, ৪৩, ৪৯, ৫১, ৯৯, ১০৯, 

১২৭, ১৩২ 
পরামিডের উচ্চতা 'নর্ণষ--১৩৭ 
গপলাগ্রম, ডাঃ--১৫ 
পল:ট ডাউন মানুষ--১৬ 
পুরাজীবাধ যুগ-১২ 
পুবা প্রস্তরযূগ-১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৮, 

৩২ 
পৃন্কলাবত--১১৫ 
পূতাঁবদ্যা, রোমক--২৯২ 
পৃথবীর পাঁরাঁধ ও ব্যাস নির্ণঘ--২২৩, ২৬৬ 
পৃঁথবীর বযস--১২ 
পেঙ্গোলি, উইলিযম--১৩ 
পোন্রি, স্যার ক্লি'ডার্স--৪০, ৪৪, ৬৬ 
পেন্ শা'ও ক্যাং মু--১২৪ 
পোঁরারুস--১৫১, ৩১৬ 
পোঁবপ্যাটোটক 'বদ্যাপগঠ (লাইসযাম দ্ুঃ)--১৮৪, 

১৯৯--২০০, ৩২১ 

পেবী-৩০ 
পেলোপোনেশীয যুদ্ধ-১৫১, ১৭১ 
পোগিও-২৬০ 
পোরাফাঁব--৩২২ 
পোসিডোনিযাস-২২৬, ২৩২, ২৫৮, ২৬১, 

২৬৬, ৩০৩ 

প্যানকোয়েক, অধ্যাপক এণ্টান--১৭--৮ 
প্যাপাস--২৫৫, ২৫৭, ২৬১, ২৭২--৪, ৩১০ 
প্যাপাসের সম্পাদ্য-২৭৪ 
পাপরাস-৪৭, 

॥.. » আহমেস-৮০, ৮২৩, ১২৫ 
॥ ১ এডউইন 'স্মথ-১০১--১০, ১২৫ 
॥. » এবেরস-১০৯ 
১ অস্কৌ-৮১, ৮৪-৫ 
১ $ বাসায়নিক- ২৪৮ 

॥». , লাইডেন-২৪৭--৯ 
॥. ১) স্টকহোম--২৪৭-৫০ 

প্যারাসেলসাস--৩০৯ 

প্যালডিয়াস্--২৭৭ 
প্রাতসরণ, আলোকের-_২৩৬--৭ 
প্রাতসরপ কোণ--২৩৬ 
প্রতিসার*্ক_২৩৬ 
প্রমেয় রাশি--২০৭ 
প্রস্তর ফুগ--৫, ৬, ২৮, ৫৫ 

৩৫৯ 

প্রাইমেট--১৪, 
» , ক্যাটারাইন_-১৪ 
» ১ সাময়ান--১৪ 

প্রাকৃতিক দর্শন, গলেটোর--১৭৬ 
প্রাকীতিক 'নরবা৯নবাদ, ডারউইনের--১৫৬ 
প্রাণিবিদ্যা ও জীবাধদা, আরিঙ্উট-লের-_ 

১৮৫--৯৩ 
॥. , রোমক- ২৭৬ 

[প্রন্সেপ, জেমস-৭৪ 
'প্রাসযান--২৫৬ 
প্রেদমোস্তীয় কালার, ভাদ্কর-২৬ 
প্রোরাস--১৩৭। ১৪২, ২৬৬, ২৭৩, ৩০৫, 

৩২৬ 
প্রোমোথউস-_২৩ 

স্লাযোসন অধ্যায়--১৫--৬, ১৯ 
প্লাষ্টক সজণার-১১৭, ২৮৫ 
স্লান--২৩৯, ২৫৭, ২৭৬, ২৭৮--৮০, ২৯৬ 

-৭, ৩০9০, ৩০৭ 

, ১ িবকোষ, প্রকাঁতর ইাতিহাস--২৭৮ 
» , সংক্ষিপ্ত জীবনী-২৭৮ 

. প্লিসিটোসিন যুগ-১৬, ১৯ 
গলুটাক-১৩৭, ১৫৯, ১৬৮, ২১৫, ২২২ 
লগ, প্রাচীন হিন্দুদের জ্বান-১২১ 
গ্লেগেব আক্রমণে ইউরোপগয সমাজ-৩১৫--৬ 
প্লেটো-৭, ৮০, ১৪২--৩, ১৫০, ১৫৮, ১৬৪, 
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মেলা, পম্পোনিয়াস-_-২৯৫--৭, ২৯৯--৩০০, 
৩০৩ 

মোনাড--১৪৩_-৪ 
মোনালিসা--& 
মোয়াবাইট প্রস্তরফলক--৬৬, ৭০ 
মোৌমাছিদের জাীবনচারত--২৭৭ 
মৌরাস, রাবানাস--৩০9৭ 

মৌলিক উপাদান--১৫৩--৪, ১৫৮, ১৬২--৩, 
১৯৩ 

মৌলিক তর্_-২৪৫ 
ম্যাক এনোর, রেভারেপ্ড--১৩ 
ম্যাক্রোবযাস_-৩০৫, ৩০৬, ৩২৭ 
ম্যাগ্দালেনীয কালচার--২০, ২৩--৪, ২৬, ২৮ 
ম্যাঁজক জলপাব--২৪২ 
মালাকাইট--৩৭, ২৫০ 
মালেবিযা জবব--১৯২, ৯২১, ২৭৭, ৩৯৬ 

যজুবেদ সংহতা--৮৭ 
যন্ত্র, হিন্দু অস্ত্রাকিংসাব--৯১৬-৭ 
যন্দের উন্নতি-২৩ 
যব--২৮--৯ 
যবক্ষার প্রস্তৃত, সুরাকিট্ হইতে_-২৬২ 
যাশুখুশষ্ট--৩২৩, ৩২৫, ৩২৬ 
ধূবাণবোর্গ (টাইকোব্রাহেব মানমান্দির)_-৯ 

রং--৪ 
রবার্ট অব চেষ্টার_৩১২ 
রয়্যাল সোসাইটি, ইংল্যাশ্ডের_-১৩ 
বস--১৮৫ 
বসায়ন,-তন্্--১০৯, ১১৩, ১৯৭, ২৮২ 
রসায়ন, গ্রশক--২৪৫ 
রসেটা মর্মর-ফলক--৬৪ 
রহমান, খাঁলফা তৃতাঁয় আবদার--২৮১ 
রাই_-২৮--৯ 
রাইজোম, মূলাকার কাণ্ড--১৯৭ 
রাইণ্ড সংগ্রহ--৮০ 

রাশিচত্র-৪, ৯৫, ৯৮, ১০১২, ২৯৮, ২৬৬ 
...& হন্দৃদের--১০০ 

রাসায়েন, সাঁজয়াস-৩২৭ 
রচার--২২৯ 
গরজওয়ে, স্যার, উইিয়ম_-১৩৩ 
দরপোপ্লাস্ট, নব নাঁসিকা-প্রস্তৃত-বিদ্যা--১১৭-৯ 
রড, হাওয়ার্ড_-২৭ ৮ 
রেট 'মরাবাইল--২৮৯ 



নির্ঘস্ট 

রেশম চালানোর পথ (5118 7০071)--১ 

রেশমের গুঁটপোকা_৯, ৩২৭ 
রেশমের চাষ প্রবর্তন ইউরোপে--৯, ৩২৭ 
রোজাঁন, বি-৬৫ 
বোদিলে, উইলিয়ম--১৮৬--৬ 
রোশেত, রাউল দ্য_-৭৪ 

লগাঁরদম_-২১৩ 
লম্বন_-১৩৬, ২২৭, ২৩৪ 

ললিত-বস্তার_-৭৩ 
লাইকো-- ২০০ 

লাইসিয়াম, (পোঁবপ্যাটোটক বিদ্যাপীঠ দ্রঃ)--১৭৪, 
৯৮৪, ১৯৬, ১৯৯--২০০, ২০২--৩, ২১৭ 

লাঙলের ব্যবহার--৯, ১২৬ 
লাজবর্ধ মণি, ল্যাঁপস্লাজুল--৪৩--৪৪ 
লাপলাস_-১৫৩ 
লার্তে, এদযার--১৩), ১৮ 

লি শাও-চুন-২৫১ 
গল সুন্-ফেং-৩২৭ 
লিউ আন--২৫১ 
িউসপৃপাস-১৫৫, ১৫৬৮, 

২৫৮--৯ 
লিউ [সযাং_-২৫২ 
[লিওন অব্ থেসালেনিকা-_৩০৮ 
লিওনার্দো দা ভা--৩, ৯ 
1লন্রে-২৭৯ 
'লানয়াস_-১৪, ১৮৬ 
'লিপ্-ইফাব_৯৮ 
খলাঁপ--৫৪, ৫৫--৭৫ 

॥ ) আঁখরাম-৬৮, ৭০ 
এ, আক্ষারক-_৬০ 

আবিবাল-_-৬৮ 
আব্দো-_ ৬৯, 90 

আস্দ্রুবাল_-৬৯, ৭০ 
ইউগারট-_-৬৭ 
ইয়োখামল্ক_-৬৮, ৭০ 

এ ১ উত্তর সোঁমাটক--৬৮ 
এলামাইট--৬ ৫ 
এলিবাল--৬৮, ৭০ 
কিউনিফর্ম_৫৪, ৬০, ৬২, ৬৪--৭, 

৯৬৮, ২৪৫, 

৭০--১, ৭৬ 
» , ক্যানানাইট--৬৮ 
এ) ক্রুটান--৭১ 
» ১ খরোচ্তী--৭৩--৪, ৮৮--৯ 
» ১ িমোটিক--৬২, ৬৪, ৬৬ 
১ বর্ণমালার--৫৬, ১২৬ 

বিরস--৬৭ 

৩৬৩ 

লাঁপ-ন্রাহী-৫৪, ৬৫, ৭৩, ৮৯ 
». ১ মহেঞ্োদড়ো- হরপ্পার-৭৪, ৮৭ 

»॥ শাফাধবাল--৬৯, ৭০ 

» ১» সিনাইটিক--৬৮ 
». ঃ সিম্ধ৮-উপত্যকা সভাতার-_৫৪, ৬৪, ৭৩ 
». » স্মৃতি-সহায়ক_৫৬ 

হায়রেটিক_-৬২, ৬৪, ৬৬ 
হায়বোশ্লিফিক--৬২, ৬৩--৪, ৬৬, ৭০ 

৭8, ৮০--১ 
$ 

িভার--২১৪ 
ল্ক্লেটয়াস-১৫৬, ২৫৮--৬০, ২৮২ 
লুডউইক--৯০২--৩ 
লেনোর্ম"-৬৬ 
লেভেরিষের--২০৬ 
লের্টিষাস্, ডিযোজেনিস--৮০, ১৫০, ৯৭৭ 
লৌহ, লৌহশিল্প--৪, ৩৬, ৪২--৩, ৪৯, ৫২ 
লৌহ-নিহ্কাশন বিদ্যা, পদ্ধাত_-৪৩, ১২৬ 
লৌহযুগ-৩৬, ৪১--৩ 
লোহ, বন্তাষ্পতা রোগে-১২৪ 
ল্যাংডন, ডাঃ_-৬৪--৫ 
লাক্টান্টিযাস--৩১০ 

শতপথ ব্রাহমণ--৮৯, ৯১-২, ১০০, ১০৩, ১১১, 
১১৫ 

শনে-৬৬ 
শঙ্কু আবিচ্কার--১৩৯ 
শঙ্কুব ঘন নির্ণয_-১৫৮ 
শব্দ-সংক্ষেপণ, বাঁজগাঁণতে- ২৭০ 
শল্য-চাকৎংসা, হিপোক্রেটীয সংগ্রহে বার্শত-১৬৫ 
শল্য-চাকৎসাব যন্পাতি, রোমক আমলের-_. 

২৮৪--৫ 
ল্যতন্ব--১১৩ 

শলাবদ্া, চৈনিক--১২৪ 
, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়--১০৯, ১১০ 
, স্যশ্রত-চরকের--১১১৯, ১১৫, ৯১৬, 

১২০ 
শস্ত, হিন্দু অস্নাচকিৎংসার--১১৬--৭ 
শাপোলিয়োঁ৬৬, ৭৪, ৮০ 
শারীরবত্ত--১৯১৯, ১৯৩৪, ২৮৭ 

শারণরস্থান, আযানাটীম-১০৮, ১১১৯, ২৮৬ 
শাঙ্গাধির--৮ 

শালেমাইন, সম্মাট--৩০৭ 
শালাক্যতন্ল--১১৩ 
'শিক্ষাসনদ, শালেমাইনের--৩০৭ 
শিবালিক--১৫ 
'শিভাপিথেকাস--১৫ 
শয়াপ্যারোলি--১৪৭, ১৪৯, ১৭৮ 

? 



৩৬৪ 

'শলাজতু--১৩৯ 
[শলাজিং--৫৩ 
[শশ্য-চকিৎসা--১১৬ 
ই্ললম্যান-৪০, ১৩২ 

শাত্বসপ--৯০ 
শূন্যের ব্যবহার-৭৮, ২৭৬ 
শৈক্সাপয়ার_-১৩৪ 
শৈন্-নুঙ, চৈনিক সয়াট-১২১, ১২৪ 

গেফার-৬৬ 
শ্রেণ-িবভাগ, জীবাবদ্যায আরিজ্টট-লেব--১৮৭- 

৯১ 
শোিত রেস্ত) সংবহন--১২২, ২০৪, ২০৫, ২৮৯ 
শোঁপিত-সপ্টালন, গ্যালেন প্রস্তাবিত মতবাদ-২৮৮ 
শোভ, মিঃ জা্টিন-_-৯ 

শোযেন-২৪৪ 
শোতসত-৮৯ 

ষা্ঠক পদ্ধাত--৭৭--৮, ১২৪ 
্টাইন, স্যার অরেল-_-৫৪ 
[ম্টফানাস:--৩০৬ 
ম্টলো, লাসয়াস--২৫৬, ২৭৭ 
স্টেভিনাস--১৯৫ 
স্টরাটো--১৯৯, ২০০, ২০৩, ২০৫, ২১৭, ৩২১ 

সংখ্যা, মৌলিক--২০৬ 
সংখ্যাতত্ব, পিথাগোরীয়--১৪২ 
সংখ্যা-পাতন পদ্ধাত, রোমক--২৬১ 
সংখ্যা-লখন পন্ধাতি, গ্রক--২১২ 
সংবেদ-নার্ভ, চৈতনাবহা জ্নায়--২০৪ 
সক্কোটস--১৪২, ১৯৪৭, ১৫০, ৯৫২, ১৬৮--৯, 

১৭১, ৯৭৪, ৩২১ 
সপ্তাহ--৯৫ 
সমতলদর্শক যল্া--১৬৮ 
সমানুপাতিক নিয়ম--১৩৭--৮, ১৭৮ 
সমান্তর প্রগতি ৬৯. ৯০ 

নিঘস্টি 

সমীকরণ সমাধান, ডায়োফ্যাপ্টাস্-২৭১ 
সম্ভূয়-সমনথান--৯২ 
সলত্রীয় কালচার--২০. ৫৯ 
সাইন-সারণ--২৩০ 
সাইফন--২৪২ 
সাঁকি, সিলভেস্তব দ্য--৬৪ 
সান-ংজু সুষান-চিং_-৯৩ 
সাবন দিন_-১০৩ 
সামদ্ুক কম্বূজ, একপ্রকাব (6,00016-511)- 

১৮৬ 

সাযনাচার্য--১১২ 
সারোণিক পর্যায-কাল, সারোস--৯৬--৭, ১০৫, 

১৩৭ 

সার্টন, ডাঃ জর্জ--৯, ৯২, ১৭৭, ৩০৭, ৩০৮,. 
৩২৭ 

[সিউটোনিযাস--২৯৬ 
সংজশী, ভগবং--১২১ 
সংগার, চার্লস--২৫৫, ২৯১, ৩১২ 
'সজার, জুলিযাস--২৬৩, ২৯০ 

, ,  * সাম্রাজ পাঁবদর্শন পাঁবকজ্পনা 
-২৯৬ 

[সজারশয় অস্পোপচার--২৯০ 
[সনানগ্রোপাস-২০ 
সিম্ধ্য উপত্কার সভাতা-৫০, ৫৪, ৮৫, ১১০ 
সাফিলিস-_-১২৩--৪ 
সমপ্লিন্িয়াস--১৪৭, ১৭৮, ১৮১ 
সয়াহ) উং৮, ৩২৭ 
[সলীজসম্. আারগ্টটলণয়_-১৯৩ 
[সিসেরো-১৫০, ১৮১, ২১৫, ২৫৫-৬, ২৯৬, 

৩০৫, ৩১৮ 

সীসক--৪, ৩৬, ৪২, ৪৯, ৫২৩ 
সীসশ্বেত প্রস্তুত-প্রণালী--১৯৭ 
সুইডাস-২৭৩ 
সূ দং চি-৮, ৩২৭ 
সুমা 'িষেন--২৫১ 
সৃ-মা ট্যান--২৫৯ 
সংয়ান, চৈনিক সম্মাট--২৫২ 
সংশ্রুত১১১, ১১৩৪, ১৯৫, ১৯৮, ১২১ 
সুশ্রত-সংাহতা--১১৫ 
সচক-নিয়ম--২১৩ 
সূকেন্দ্রীয পারকল্পনা, আরিস্টার্কাসের- 

২২১-৭ 

সূ্যগ্রহণ-৯১৬--৭, ১০৬, ১৩৬--৭, ২৬৬ 

সূর্ধপ্রুহণের কারণ, ব্যাখ্যা--১৩৬, ১৪০, ২২৯ 
» ১) 'স্বিধাত--৭৮--৯, ৯০--১, ৯৩, ২৬৯. সূর্ধগ্রহষের ভধিব্যছাখণ-১৩৬ 

সমাব্তর শ্লেধী--৮৩ 
সমীকরণ, আঁনর্ণেয়--২৭১ 

৮» ॥ আঁনর্ণেয় দ্বিঘাত-২৭২ 
॥. , আঁমিপ্র--২৭১ 
এ ১ একঘাত--৭৮, ৯০, ৯২, ২৭১ 
॥. , পিঘ্বাত_-৭৮ 

২৭১ 
»., নির্পেক--২৭১--২ 
9, সহ ৮৯৮ ৯০ 

সর্ধঘাঁড়--৯৬, ২১৭ 
সর্য-পারকরমণ, বূধ ও শাক্রের-:১৮১ 
সর্ধবলয়-_-২০৯ 



নিঘস্ট 

সূর্যীসম্ধান্ত_-১০০ 
সেচ-৪৭, ৪৮, ১২৬ 
সেঠি, অধ্যাপক--৭৫ 
সেনার্ট, এঁমল--৭৪ 
সেনেকা- ২২৬, ২৯৬ 
সেন্ট 'সারল, আকাশ ২৭ ৫ 
সেন্নাচেরিব, আপিরাীয় নদ ১২৬ 
সেপটাম মাংসপেশী-২৮৮--৯, ৩১১ 
সেভেরাস্ সেবকৃত--২৭৬, ৩২৭ 
সেরাপিস-আহইীসসূ ধর্ম_৩ ২৩ 

সেলসাস--২৮২, ২৮৩--৪ 
সেলাস্, মাইকেল--২৬৮ 
সেলিউকাস্, ব্যাবিলনের- ২২৩ 
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ইসজরেস্ছনাধ সেন ১১১৮ খুপজ্টাব্দে কাঁলকাতার 

শ্যামবাজার অণ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। 'তাঁন বিদ্যাসাগর 

কলেজ হইতে ১৯৩৬ খশশষ্টাব্দে বাঁন্তসহ আই. এসসি 
এবং ১৯৩৮ খশম্টাব্দে পদার্থাবজ্ঞানে অনার্স সহ 

বি. এসসি পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪০ থীস্টাব্দে 

পদার্থীবজ্জানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 

কাঁরয়া তান এম. এসৃসি পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৯৪১ হইতে ১৪৭ খুগস্টাব্দ পর্য্ত তান স্কটিশ 

চার্চ কলেজে পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনা করেন এবং একই 

কালে "সায়েন্স এণ্ড কালচার, পান্রকার সহ-সম্পাদক 

হিসাবে কাজ করেন। 'তাঁন ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর 

দি কালটডেশন অব সায়েম্স প্রাতদ্ঠানের রোজম্্ার 

নিযুক্ত হন ১৯৪৭ খুশন্টাব্দে। ইহার অনাতিকাল 

পরেই আন্তক্জ্জীতক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংক্কত 

সংস্থার (ইউনেস্কো) বিজ্ঞান বিভাগে প্রোগ্রাম 

স্পেশালিষ্টের পদে নিযুক্ত হইয়া দুই বংসর প্যারীতে 

অবস্থান করেন। বর্তমানে তান সায়েন্স এসো- 

1সয়েশনের রেজিম্ীর। গ্রম্থকারের আর একটি 

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আণাঁবক বোমা! €১৯৪৬)। 
02146 (1959) ও £7০65$০7 1160/744 

5৫17৫-1215 1:506, 7/০710 ৫70 212110501)1:) 

(1954) নামে দুইটি গ্রল্থ তিনি সম্পাদনা করেন। 
শবজ্ঞানের ইতিহাস' রচনার জনা গ্রন্থকার পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ১৯৫৫-৫৬ সালের 'রবীন্দ্রস্মৃতি পৃরস্কারা 

এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৭ সালের 'নরাসংহ- 

দাস পুরস্কার' লাভ করেন। 

দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত লূচী 

ভারতীয় বিজ্ঞান : বেদোত্তির যুগ 

ঙ 

আরবা বিজ্ঞান 

ইউরোপণীয় বিদ্যোৎসাহিতার পৃনজন্মি : পাণ্ডিতাঁয় 

যুগ (৯০০০-১৪০০) 

চি 

ইউরোপীয় রেপেশাস : আীধ্নিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব 

(১৪০০-৯৬০০) 


